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Îndeplinirea
PLANULUI

se urmărește zi de zi,
produs cu produs

Numeroase întreprinderi Indus- 
fii.ilc au raportat realizarea înainte 
de termen a planului pe 5 luni din 
acest an. De asemenea, judele în- 

— intre care Cluj. Constanța, 
Hunedoara, Ilfov, Satu-Marc, Su
ceava ș.a. — au înregistrat avansuri 
sensibile în îndeplinirea planului 
producției industriale in perioada 
amintită. Este concludent faptul că, 
pe ansamblul industriei, producția 
a crescut in primele 5 luni din 
acest an cu 15.5 la sută față de pe
ri-uda corespunzătoare din anul 
trecut, ritm care relevă di
namismul dezvoltării economiei, 
faptul că industria reprezintă un 
factor determinant al progresului 
nostru general.

Minerii țării au extras suplimen
tar. pină la sfirșitul lunii mai, 
240 000 tone de cărbune. Siderurgiștii 
țării se apropie în aceste zile de 
niveluri-record in producție — au 
depășit de pe acum cifra de 100 000 
tone oțel produs peste plan. Ener- 
geticienil țârii, fie ei din hidro sau 
termocentrale, comunică, la rîndul 
lor, realizări similare ; numai hidro
centrala Porțile de Fier. îm
preună cu termocentralele de la 
Ișalnița-Craiova și Rovinari-Rogo- 
jelu au pulsat în sistemul energetic 
național, suplimentar față de sarci
nile stabilite pentru această peri
oadă, mai mult de 80 milioane 
kWh de energie electrică. Exem
plele de acest fel, din care am re
dat numai cîteva, atestă cu preg- 
r.anță realismul prevederilor planu-

. ’-oadele întrecerii socialiste 
: ș. rc’e pe Întreg cuprinsul ță- 

rii in intimpinarea celor două mari 
evenimente — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — demon
strează concludent hotărirea oame- 
rJlor muncii de a Înfăptui în bune 
condiții planul și angajamentele pe 
acest an — etapă importantă in 
realizarea obiectivului național — 
cincinalul înainte de termen I

Este remarcabil faptul că, în în
trecerea socialistă, colectivele din 
numeroase unități se străduiesc să 
îndeplinească și să depășească pla
nul la produsele care satisfac cerințe 
bine precizate ale economiei, la 
toate sortimentele solicitate de bene
ficiarii interni sau destinate expor-

In acest fel. preocupăriletulul. ... ___  __ <_____r___
de a realiza sarcinile planificate și 
angajamentele la producția fizică, 
de a suplimenta cantitățile de pro
duse dobindesc o deplină finalitate 
practică. Cu atit mai mult se cer 
întărite asemenea preocupări cu cit, 
în anumite întreprinderi, la unele 
produse au apărut temporar — in 
primul trimestru — rămineri in 
urmă față de nivelurile stabilite 
prin plan. Restanțe care în aprilie 
și mai au fost recuperate, total sau 
parțial, in cazul a numeroase pro
duse. Ne referim, bunăoară, la pro
ducția de aparate electrice de mă
sură și control, la mijloace de auto
matizare și ale tehnicii de calcul, la 
poduri rulante electrice de 5—35 
tone ș.a., la care în aprilie au fost 
lichidate integral nerealizările înre
gistrate in trimestrul I. Dar în 
unele ramuri sint și acum între
prinderi cu restanțe la pro
ducția fizică, deși nu se poate spune 
că, in ultimul timp, colectivele lor 
nu au depus eforturi pentru recu
perarea acestora, pe baza fructifi
cării mai intense a rezervelor de 
care dispun, a potențialului lor 
tehnico-productiv.

In cazul anumitor produse prin
cipale, care contează mult in balan
țele materiale, pirghia principală ce 
trebuie acționată in scopul lichidării 
rămînerii in urmă o reprezintă pu
nerea grabnică in funcțiune a unor 
noi capacități industriale, pentru 
care prin plan s-au prevăzut sarcini 
de producție. Ne- referim, mai ales, 
la capacități din industria chimică, 
din construcția de mașini grele, de 
mașini-unelte și electrotehnică. Cit 
de mult ar fi avut de ciștigat eco
nomia noastră dacă — in răstimpul 
celor 5 luni — începeau să producă 
unele instalații de la Combinatul 
petrochimic Brazi și „Chimpex"- 
Constanța (cu termene in intervalul 
amintit), dacă alte capacități de la 
Borzești și Slobozia intrau in cir
cuitul productiv. Desigur, factorii 
de răspundere din minister, din 
unitățile amintite, precum și orga
nele și organizațiile de partid au 
luat multiple măsuri pentru înlătu
rarea unor neajunsuri, dar, după

(Continuare in pag. a Il-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
\ Rubricile noastre : Strada, piața, 

instituția. Faptul divers. Sport, 
De pretutindeni

Geologul]
Răsfoiesc un carnet... Remarc o tnsemnare 

peste care trecusem : Luana. $i o paranteză : 
verifică ghidul 1 Notația am făcut-o pe la în
ceputul anului in masivul Călimani, cota 1700. 
Era un ger de minus treizeci de grade, zăpadă 
berechet — troienise ușile la blocurile coloniei 
muncitorești — dar interlocutorii vădeau o bună 
dispoziție molipsitoare. Ii intrebam despre 
munca lor, despre timp, izolare, familii, mă rog, 
curiozitate de reporter. Răspunsurile veneau 
ușor, firesc, caracteristică dintotdeauna a oame
nilor care n-au nimic de ascuns, a vieților trăite 
in văzul oamenilor și pentru oameni. Deși nu 
te mai afla in miezul muntelui — primise cu un

PICĂTURA DE CERNEALĂ

timp 1n urmă o altă funcție — numele unui băr
bat revenea cu insistență : acela al geologului 
Emil Butnaru.

Oamenii nu-l uitaseră. Făcuse în Călimani 
muncă de inainte-mergător : străbătuse ani in 

• șir crestele pe poteci cunoscute doar de jivinele 
pădurilor, făcuse să vibreze roca cu ciocanul lui 
de geolog, ascultase diapazonul vibrațiilor adinei 
ale muntelui, acolo se căsătorise, acolo a trasat 
linii ferme pe hărțile care — geologic vorbind — 
erau adevărate „terra incognita". Cind i s-a 
născut fetița era tot acolo, in munte. In aceeași 
zi descoperise niște concrețiuni limonitice de 
origine vulcanică intr-un loc fără nume. De 
bucurie, le-a botezat ca și pe fetiță : Luana.

Am crezut că denumirea a rămas doar in min
tea si mima celor care-l cunosc pe geolog, care 
ou lucrat alături de el. Zilele trecute am deschis 
..Ghidul marcajelor turistice". La capitolul Mun
ții Călimanului am citit : „Traseul nr. 3— co- 
nuna Neagra Șarulul — Pietrosul Călimanului — 
Rejugiul Luana". $i indicații la traseul nr. 4 : 
pe versantul estic al Negoțului Romănesc pot fi 
vizitate -'Grotele Luanei-.

Numele fetiței geologului a intrat in nomen
clatorul național. O demonstrație pe viu a fap
tului că istoria locurilor românești nu este alt
ceva decit istoria muncii, iar aceasta, la rindu-i, 
este istoria oamenilor.

Mircea BUNEA

z-

tf'
Iile din marea luptă a partidului și poporului 
> impobm fascismului , 

pentru cauza eliberării patriei
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Oamenii muncii din in
dustria județului Ialomița 
s-au angajat să realizeze 
cincinalul in patru ani și 
jumătate. Acest cîș'.ig de 
timp in îndeplinirea preve
derilor cincinalului nu este 
lesne de realizat ; pentru 
aceasta, in anul 1974, în in
dustria județului trebuie să 
se obțină un ritm de creș
tere a producției 
de 30 la sută față de anul 
trecut. Pină in 
avansul în cincinal pe an
samblul industriei, județu
lui numără 50 de zile.

...Filatura de bumbac din 
Slobozia. De aici, primele 
produse au pornit spre în
treprinderile din tară in 
primele ale cinci
nalului. 2 ianua
rie 1971. producția zil
nică : 3 257 kg fire de bum
bac. La 2 iunie 1974 : 15 500 
kg fire. Harnicele filatoare 
din Slobozia s-au angajat 
să îndeplinească sarcinile 
cincinalului pină Ia 23 Au
gust a.c. Ioana “ ’ 
Eftimia Chitrosan. 
Aoostol. Consuela

globale

prezent,

a.c. Dinu. 
Maria 

___ ___ Popa. 
Maria Bordei. Maria Dra- 
gomir. Nicoleta Ana — 
iată numai cîteva 
fruntașele unității : 
întregul colectiv al filatu

din 
dar

Președintele Republicii 'Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri. pe 
Mohammed Seddik Bcnyahla, mi
nistrul învătămintulul superior și 
cercetării științifice din Algeria, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Paul Niculescu-Mlzil. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și învătămintului.

Oaspetele a fost însoțit dc Larabl 
Demaghlatrous. ambasadorul Alge
riei la București.

Exprimind gratitudinea pentru o- 
noarea de a fi primit de șeful sta
tului român, ministrul algerian a

transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut de prie
tenie si urări de prosperitate și noi 
succese poporului român din partea 
președintelui Consiliului Revoluției, 
sef al guvernului Republicii Algerie
ne Democratice și Populare. Ilouarl 
Boumediene.

Mulțumind pentru mesaj, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a rugat, la 
rindul său. pe oaspete să transmită 
președintelui Ilouari Boumediene 
cele mal bune urări de sănătate și 
fericire, de progres și bunăstare po
porului algerian.

In cursul convorbirii a fost sub
liniată cu satisfacție evoluția pozi-

tlvă a raporturilor prietenești șl da 
colaborare româno-algeriene. In spi
ritul celor convenite cu prilejul ln- 
tilnirilor și convorbirilor dLntre șefii 
celor două state șl a fost relevată 
dorința comună de a se aplica 
consecvent acordurile încheiate, de 
a se Intensifica colaborarea In pro
blemele de Invățămlnt și cerce
tare științifică, precum șl In alte do
menii de activitate. In folosul am
belor țări și popoare, al ideii coo
perării și păcii In Întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de prietenie |1 cordiali-

Oameni de afaceri din
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la 5 iunie, pe Donald 
M. Kendall, președintele consiliului 
de administrație al companiei „Pepsi" 
din S.U.A., șl Herbert Ley, vicepre
ședinte pentru Europa al compa
niei.

La primire au participat Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, in-

dustriei alimentare și apelor, șl Ion 
Ceaușescu, adjunct al ministrului.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire in cadrul căreia au fost dis
cutate aspecte privind dezvoltarea 
In continuare a cooperării dintre în
treprinderile de specialitate din țara 
noastră și compania americană.

Evocindu-se însemnătatea schim
burilor de vizite și convorbirile din-

JUDEȚELE JĂRII IN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

IALOMIȚA: 50 DE IILE
un avans care paate fi sporit

poate fi considerat 
fruntaș.

...Halele întreprinderii de 
confecții din Călărași sint 
înconjurate de un șantier. 
Se înalță viitoarea „fabri
că". De fapt, in această 
unitate, procesul înnoirilor 
este continuu. 
ziua decernării 
roșu de unitate 
pe ramură in întrecerea 
din 1973 (17 aprilie 
începea să 
ția de tricot.

— Ne-am propus că. (n’ 
cinstea marii sărbători de 
la 23 August, să îndepli
nim sarcinile cincinalului. 
Se vor crea condiții ca, 
pină la finele anului 1975, 
să realizăm o producție în 
valoare de 1.2 miliarde lei, 
ne-a spus Maria Duican,; 
locțiitoarea secretarei co
mitetului de partid. Princi
pala cale de suplimentare 
a producției o constituie 
folosirea judicioasă a spa
țiilor și capacităților exis
tente. Astfel, in liniile de 
fabricație au fost introdu
se încă 325 de mașini, care 
aduc un soor de producție 
de peste 50 000 mii con
fecții lunar.

...La Combinatul de ce-

Chiar in
Steagului 
fruntașă

a.c.),
producă sec--

îuloză șl hîrlie din Călă
rași, directorul Vasile Ma- 
nole ne-a comunicat un 
eveniment deosebit : cele 
3 mașini de fabricat hir- 
tie au atins, în luna mai, 
o producție-record : 6 080 
tone hirtie. Un rezultat pe 
măsura titlului de fruntaș 
ne ramură obținut de com
binat. care are.
cum. 
zile 
tru 
lutul ____________ ______
In ,ansamblul preocupărilor 
chlmiștllor călărpșenî, eco
nomisirea materiilor pri
me și materialelor, redu
cerea cheltuielilor de pro
ducție constituie un obiec
tiv central. Bunăoară, con
sumurile de fibre celulo
zice au scăzut, față de pre
vederi. cu 4 la sută, cele 
de paie au ajuns la 3 050 
kilograme pe tona de celu
loză, iar consumurile de 
clor — la 76 kilograme De 
tona de celuloză. Benefi
ciile peste plan obținute 
in 5 luni s-au ridicat la 9 
milioane lei.

Rezultate remarcabile În
registrează In întrecerea 
socialistă și alte întreprin
deri care și-au îndeplinit

___ oină a- 
un avans de 100 de 
in întrecerea nen- 
realizarea cincina- 
inainte de termen.

de pe acum sarcinile ini
țiale ale cincinalului. în
treprinderea mecanică pen
tru agricultură și industria 
alimentară din Dragalina a 
sărbătorit recent 25 de ani 
de existență, cu un bilanț 
al rezultatelor „la zi“ deo
sebit : planul la producția- 
marfă a fost realizat în 
proporție de 107,6 la sută, 
la productivitatea muncii 
— de 108,7 la sulă, la re
parații — 124 la sută. în
treprinderea Iși diversifică 
continuu producția.

— Numai în acest an am 
asimilat 20 de noi repere 
pentru combinele „Gloria" 
și alte mașini agricole, ne 
souiie lăcătușul Trandafir 
Pa na it.

Cu toate aceste bune re
zultate, pe ansamblul ju
dețului Ialomița se înregis
trează pină acum o nerea- 
îizare de peste 100 milioa
ne lei la producția globală. 
Restanța se localizează la 
Combinatul de îngrășă
minte chimice din Slobozia. 
Cauza ? Neintrarea la timp 
in producție a acestui o- 
biectiv de investiții. Situa
ția la „zi" pe șantier arată 
insă că racordarea la cir
cuitul productiv a instala-

rilor va avea loc în scurt 
timp. Liniile de amoniac și 
uree se află in probe teh
nologice și funcționează 
bine, iar la cele de acid 
azotic și azotat de amoniu 
se efectuează rodajele me
canice.

— Intrarea în funcțiune, 
In cel mai scurt timp posi
bil, a Combinatului de în
grășăminte chimice din 
Slobozia stă permanent în 
atenția noastră — preciza 
ing. Ion Badea, secretar al 
Comitetului județean îalo- ■ 
mița al P.C.R. Calculele 
arată că pină la 23 August 
a.c. restanțele vor fi recu
perate, bineînțeles, în con
dițiile bunului mers al 
instalațiilor combinatului. 
Prin intrarea neîntirziată 
în funcțiune a combinatu
lui — unitate cu mare pon
dere în industria județului 
— prin dezvoltarea rezul
tatelor 
celelalte întreprinderi, ciș- 
tigul de timp In îndeplini
rea cincinalului va fi și 
mai substanțial.

bune obținute în

Dan CONSTANTIN 
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

tre președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Richard Nixon, au fost relevate re
zultatele pozitive înregistrate pe 
calea dezvoltării relațiilor bilaterale 
dintre România și S.U.A., a apro
fundării colaborării lor în vederea 
consolidării cursului spre destindere 
In viața internațională.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială.

La Combinatul

siderurgic Reșița

20 000 TONE

OTEL PESTE 

PREVEDERI
în acest an jubiliar, la Reșița 

întrecerea socialistă se desfă
șoară sub semnul elaborării unuL 
milion tone de oțel. Această 
sarcină îndrăzneață, mobiliza
toare bi găsește împlinire în 
mod ritmic. In unele etape, șl- 
derurgiștii reșițeni au înregis
trat rezultate care depășesc cu 
mult prevederile. Așa de pildă, 
în luna mai, ei au atins cea 
mai mare producție de metal 
realizată pînâ acum in „cetatea 
de foc" de pe malul Birzavei. In 
această perioadă, oțelarii reși
țeni au elaborat, în medie pe 
îi, 135 tone de oțel in plus față de 
prevederi. Ca atare, sporul ob
ținut de la începutul anului șî 
pină în prezent totalizează peste 
20 000 tone oțel, ceea ce în
seamnă mai mult de jumătate 
din angajamentul pe între
gul an.
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• La cumpăna termenelor

pe un șantier din Tirgo- 

vișta • Sînt gata combi-

nele să intre în lanuri ?

„Rulmentul" Brașov. Aspect din secția asamblare rulmenți Foto : S. Cristian

BBBBBBBBBBBBBBQBBBBBQBBB
— In comuna noastră nu 

«int navetiști. Cine vine la 
noi aici rămine.

...Vezi, sau auzi, cum în 
unele comune — mari, bo
gate, dotate din toate 
punctele de vedere — poți 
număra pe degete me
dicii, agronomii sau cadrele 
didactice care s-au stator

nicit aici, cu familiile, pen
tru toată viața. De ce așa 
de puțini ? — te întrebi. 
„Fiindcă intelectualii nu 
pot rezista mirajului exer
citat de oraș" — se răs
punde de obicei. In unele 
locuri s-a ajuns chiar să se 
teoretizeze ideea că nave- 
tismul intelectualilor care 
lucrează la sate ar fi un 
fenomen inevitabil. Dar nu 
pentru că s-ar exprima, 
astfel, o realitate, ci mai 
degrabă pentru că e mai 
ușor să oferi asemenea 
„explicații" decit să desci
frezi fenomenul și să ac
ționezi apoi în interesul 
cadrelor trimise la sate, al 
satelor înseși, realizind 
adică ceea ce se cere pen
tru ca specialiștii să poată 
trăi și lucra intr-un climat 
care să-i apropie de cetă
țeni și să-i statornicească, 
de bună voie, in mijlocul 
acestora.

„Vintilă Vodă" este o co
mună din județul Buzău 
unde — ca in multe altele 
— in loc să se lamenteze 
pe tema inevitabilității na-

vetismului, oamenii 6-au 
ocupat gospodărește să re
zolve, punct cu punct, tre
burile legate de condiția de 
muncă a intelectualului. 
Din 49 de cadre didactice, 
doar trei — originari din- 
tr-o comună învecinată -r 
merg seara acasă, dar asta 
nu se poate numi „na
vetă" ; toate cadrele

gospodărie, să pășească în 
profesie cu... dreptul. Iar 
cind devin familiști li spri
jinim să-și dureze o casă 
nouă, a lor.

Primărița înțelege bine 
condiția noului venit in co
mună. Pentru că — deși 
sint 22 de ani de cind Ca- 
preș Florica, la fel ca alți 
muncitori, a fost trimisă de

de cunoștințele sale oa
menii au atita nevoie Incit 
fără el nu se poate. In fe
lul acesta se produce nu 
numai o simplă înscriere 
de nume in registrul de 
evidență a populației, ci și 
acea sudură umană abso
lut necesară oricărei co
lectivități. Așa s-au petre
cut lucrurile cu medicul

„Navetiști? N-avem!“
sanitare locuiesc în comu
nă. Ce anume i-a legat de 
aceste locuri ? Văzind co
muna, cu dealurile acope
rite de păduri și livezi, cu 
riul Slănic șerpuind prin
tre șirurile colorate de 
case, înclini să crezi că pei
sajul a exercitat o aseme
nea atracție. Dar de peisaje 
încintătoare nu duce lipsă 
satul romănesc. Altul tre
buie să fie, deci, motivul 
opțiunii pentru „Vintilă 
Vodă". Care anume — ne 
explică primărița.

— Știu cită nevoie au ti
nerii de o primire caldă, de 
o mină de ajutor : noi le 
găsim gazde, ii ajutăm 
să-și Înjghebeze mica lor

partid să lucreze la primă
ria acestei comune in care 
nu mai pusese niciodată 
piciorul — nu a uitat difi
cultățile începutului activi
tății ei. A fost mai intii 
secretar, apoi președinte și 
mereu a fost realeasă, de 
13 ani încoace.

In „Vintilă Vodă", auto
ritățile locale, comuniștii, 
ceilalți cetățeni din co
mună au înțeles esențialul 
in legătură cu munca și 
viața specialistului : noul 
venit are, intr-adevăr, ne
voie in primul rind de o 
condiție materială bună, 
dar mai trebuie ajutat să 
înțeleagă și cit de utilă e 
munca lui In acel loc. că

veterinar Romulus Palmeș. 
Cițiva ani a stat cu chirie 
la o gazdă aleasă de pri
măriță. Acum locuiește 
intr-o adevărată vilă, gard 
in gard cu dispensarul ve
terinar, și el nou. Soția lui 
e educatoare la grădiniță, 
calificare ce și-a insușit-o 
în comună. Medicii Gheor- 
ghe Gheorghiev, radiolog, 
Nicolae Grozea, medicul 
de circumscripțje — ambii 
din București — 8-au stabi
lit, împreună cu familiile, 
in această comună ; la fel 
și directorul spitalului ru
ral, Ștefan Serafimovich 
Din cele 49 de cadre di
dactice, zece au primit te
ren li au fost ajutate cu

materiale de construcție 
pentru casă. In asemenea 
condiții nu este de mirare 
că Gheorghe Răvoi. Ion 
Zaharescu. Ana Stroie, 
Florica Vasiloiu și alții 
care-i învață carte pe 
copiii sătenilor au acumu
lat o considerabilă vechi
me în școlile din „Vintilă 
Vodă".

Specialiștii veniți la 
„Vintilă Vodă" nu au de 
ce să regrete că s-au sta
bilit aici. In anii din urmă 
și in această comună s-au 
ridicat — cum peste tot 
s-au ridicat la țară — nu
meroase construcții social- 
culturale. Condițiile in care 
trăiesc și muncesc nu se 
deosebesc prea mult de 
cele de la oraș. In plus, 
natura este încintătoare și 
aerul curat („poluat" doar 
de fumul și zgomotul pro
duse de cele 21 de auto
turisme și 30 de motoci
clete personale).

Deși nu se află pe o șo
sea europeană, ci pe una 
care se strecoară printre 
munți și se înfundă la 
cițiva kilometri mai sus, 
deși pină la Buzău sînt 
peste 80 km — comuna 
„Vintilă Vodă" a izbutit 
să-i rețină, ba chiar să-i 
facă să se simtă bine, șl 
pe cei veniți cu gindul... 
plecării I

Rodi ca ȘERBAN

Romantismul 
anilor de început
Fericită coincidență 

a existentei mele : în
ceput de tară nouă, 
început de tinerețe, 
început de poezie ! 
Coșmarul fascist fu
sese pulverizat — și 
totițl se petrecea sub 
semnul , debutului. 
Prima strigare în 
gura mare a ceea ce 
aparținuse secretului 
ilegal, prima manifes
tație in mulțime, pri
mul 1 Mai liber în 
iarba triumfătoare, 
prima carte — ce sti
mul uriaș de roman
tism, la o vîrstă ori
cum romantică !

Am încercat de 
multe ori să explic 
unor oameni din alte 
generații sau de pe 
alte meridiane cifrul 
transei de atunci, deși 
îmi dădeam seama că 
e imposibil să trans
miți exact o aseme
nea stare, cum nu se 
poate transmite decit 
aproximativ „starea 
de copilărie" sau „sta
rea de vis". Dar ast
fel de stări te mar
chează pentru toată 
viața. Abia lăsind in 
urmă cărțile de școa
lă. am intrat pentru 
prima oară lntr-o 
uzină, cu o „sarcină": 
să organizez un spec
tacol de cintece și 
versuri. Veneam cu 
poezii și cu melodii, 
gata să dirijez coruri și 
să regizez scenete și 
eram intlmpinată cu 
un elan egal cu al 
meu. ceea ce făcea ca 
„repetițiile" să curgă 
voios șl liber și să ne 
simțim cu toții prie
teni de o viață. Ast- 

k_____ _

fel de întimolări din 
1944 sint de neuitat, 
cum neuitat rămine 
șuierul gloanțelor in 
Piața Palatului, mai 
tirziu. cind am înțeles 
că lupta nu se termi
nase.

Vreau să consemnez 
bucuria mea de a mă 
fi aflat, in acei ani, 
lntr-un anonimat ge
neros, bucurie para
lelă cu sentimentul.

însemnări de 
Nina CASSIAN

dătător de forță, că 
fac istoria I Desigur, 
cunoșteam prea pu
ține din resorturile ei 
complicate; desigur, 
era și multă naivitate 
în gesturile mele ca
tegorice — dar nimeni 
nu poate răpi memo
riei mele afective 
acea stare de roman
tism robust care um
plea. ca slngele, în
treaga mea ființă. In 
jurul meu erau tineri 
comuniști (unii dintre 
ei sînt astăzi scriitori 
și critici reputați), al 
căror unic țel era să 
înlăture orice urmă 
din orlnduirea „cea 

.crudă șl nedreaptă" 
și, mai ales, să edi
fice omul armonios și 
demn, omul la care 
ceea ce gindpște să 
fie în deplin acord cu 
ceea ce simte și cu 
ceea ce face — su
blimă unitate dintre

filozofie. etică |i 
practică !

Iată, constat că și 
după treizeci de ani 
rindurile mele conti
nuă să fie pline de 
semne de exclamație. 
Deși debutul meu li
terar a fost confuz șl 
dureros, deși s-au a- 
cumulat experiențe — 
unele, firește. nega
tive — deși comple
xitatea vieții a ali
mentat cu fertile în
doieli unele prea 
schematice și primiti
ve certitudini.

Să fie, decL vorba, 
ca în titlu. desDre 
„romantismul anilor 
de. început"? Nu, nu 
cred că romantismul 
aparține exclusiv în- 
ceouturilor. De alt
fel, si furtuna are un 
început care coincide 
cu sfirșitul seninătă
ții. Mult mai exact 
ar fi să atribuim ro
mantismul acelor ani 
dinamici. In care sint 
asaltate inerțiile, rigi
ditățile. prejudecăți
le. anilor militanțl 
care nu cunosc scep
ticismul și interesele 
meschine, anilor care 
refuză minciuna, co
moditatea și conven
ționalismul șl pun, la 
temelia tuturor con
strucțiilor, valorile 
morale și spirituale.

Iar adevărații ro
mantici sint cel care, 
la toate virstele si In 
toate împrejurările, 
simt chemarea Irezis
tibilă a idealului, for
ma lui de aer dens 
și încearcă să-i răs
pundă cu maximum 
de efort de care sînt 
capabile făpturile lor.

y
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LA CUMPĂNA TERMENELOR
PE UN ȘANTIER DIN TlRGOVIȘTE

o problemă dată la una
din orele dc 1matematică La o 1
școală din Sa tui-Mare : „Dacă o 1scoală «re 10 c'lase, fi dacă fir- 1
kg deșeuri de hinir. știind că 1
fiecare tonă dc1 hirtlc colectată 1
înseamnă circa 3 metri cubi de 1
lemn, cantitate echivalentă cu 1

I aceea pe care o oferă un brad I 
ajuns la virna exploatării, citi ’

I brazi pot talva de la tă . * 6Cn- . 
I larii din cele 10 clase ale ?co- I 
I Iii O problemă simplă, cu o I 
I rezolvare așijderea : 1000 (kg) .

X 10 (clase) - 10 000 kg (hîrtie) I 
" 30 (metri cubi lemn) = 10 I 
brazi Vâzînd ce ispravă... volhl- I 
c-.-ască le Mă in putință, pionie- i 

I ni sătmăreni au trecut si la re- I 
I zolvarea practică a problemei. I 
Icolectfnd mii si mii de kilogra

me de hlrtie. Cind. in vacanță. I 
pionierii vor drumeți pe inălți- I 
mile ozonate ale munților se 1

| Lipanul 
| renaște

Specie rară dc pește, pe cit de * 
I pretențioasă pe atit dc... deli- I 

cioasă, lipanul a dispărut dm I 
mai toate apel? de munte. Iată | 

Iinsd n rest,' bună : la păstrară- . 
ria Făina din Maramureș a fost I 
obținută prima „recoltă- de I 

I puteți de lipan. In curind. aceș- ' 
tia vor repopula o serie de ape I 
de munte, intre care Neagra I 
Dornei, odinioară cea mai renu- | 

Imitj pescărie de lipani. Totoda
tă. vor fi populate cu lipani i 
cursurile superioare ale Dimbo- | 

. viței si Telcajenului, riuri în * 
I care lipanul a fost pinâ acum | 
I necunoscut. O să-l cunoască... I 
• pescarii. Dar să-l si ocrotească ! I 
I Bere rece

Constructorii și mentorii de, pe 
șantierul întreprinderii de oțeluri fi
liate din Tirgovișta se găsesc in eta
pa premergătoare unui triplu și exi
gent examen. Potrivit prevederilor 
planului, la sfirsilul lunilor mal. Iu
nie și septembrie urmen.ă sa (ic 
puse, succesiv, in funcțiune trei noi 
șl importante capacități de produc
ție : parțial, sectorul pentru produ
cerea pieselor de schimb, apoi al 
doilea cuptor de 50 tone do la oțc- 
lăria e'eclricâ nr. 2 șl. in sfirșil, o 
capacitate de laminate din oțeluri n- 
lia c in cadrul laminorului de pro
file mijlocii și ușoare. In acest 
sens se cuvin remarcate buna 
orgnnizare a activității de con
strucții șl montaj tehnologic — ca 
punct „forte" al tuturor preocupă
rilor — precum și colaborarea sirin- 
să, permanentă, pentru soluționarea 
cu răspundere și operativitate a pro
blemelor. Intre constructori, man
ton, beneficiari și furnizori de uti- 
laje.

Acum. întreaga atenție a colecti
vului șantierului este îndreptată spre 
noile „premiere" industriale. Dintre 
ele. desigur, prioritatea o deține ca
pacitatea care urinează să tic pusă 
in funcțiune la laminorul de profite 
mijlocii și ușoare. Firesc să fie așa, 
deoarece pină nu de mult se Sem
nalau — din diferite motive — o se
rie de intîrzieri care periclitau atit 
termenul de predare a unor lucrări 
(e vorba, in principal, de zonele 1. 8 
și 11 din hala de producție, turnul 
de răcire, cuptorul nr. 2 cu vatră 
pășitoare ș.a.), cit și pe ccl de dare

In exploatare a întregii rapacități. 
De citva timp se muncește energic 
ia acest obiectiv, se „forțează" ritmul, 
cum spun cei de aici'; ca urmare, 
situația s-a schimbat mult In bine : 
zonele 1 și 8, de pildă, au fost termi
nate intr-un timp record șl predate, 
utilajele au fost montate, iar acum 
se efectuoază rodajul lor.

— Intensificarea ritmului de exe-

pentru punere» In timp In funcțiu
ne a acestei capacități.

La fața locului, pe șantier, aveam 
să ne convingem că programul de 
acțiune menționai se respectă punct 
cu punct. Contribuția directă și sub
stanțială a organizației de partid a 
șantierului la Impulsionarea ritmu
lui de lucru este evidentă. Temeinic 
sprijinit in fiecare acțiune lntreprin-

INVESTIȚIILE
cuție la capacitatea de la laminor 
constituie preocuparea numărul unu 
a întregului șantier, mai ales că. la 
un moment dat, evoluția necorespun
zătoare a unor lucrări devenise un
subiect general de îngrijorare, ne
spunea Iov. Gheorghe Bolbosc, loc
țiitorul secretarului comitetului de
partid de pe marea platformă indus
trială tirgovișteană. Nu am stat cu 
brațele încrucișate. In plenara comi
tetului de partid al grupului nostru 
de șantiere a fost stabilit un amplu 
program de măsuri tehnice și orga
nizatorice in scopul lichidării rapide 
și integrale a restanțelor, defalcat pe 
etape, zone și flux tehnologic. Șan
tierul de aici dispune acum, practic, 
de toate mijloacele tehnice și mate
riale, de forță de muncă necesare

să, „statul major" al constructorilor 
decide, m deplină cunoștință de 
cauză, cum și ce trebuie făcut.

In sectorul destinat producerii pie
selor de schimb consemnăm aceeași 
preocupare Insistentă, subordonată 
recuperării, în timp cit mai scurt, a 
tuturor răminerilor in urmă acumu
late anterior. Se conturează de pe 
acum posibilitatea ca și această nouă 
capacitate să fie dală In funcțiune 
la termenul stabilit. Cu o condiție 
esențială insă : ca toate rezultatele 
obținute pină acum să fie privite ca 
un punct de plecare în abordarea 
unor noi direcții de acțiune.

Atit la primul,' cit și la cel de-al 
doilea obiectiv, montorii și construc
torii se găsesc In plin efort de lichi
dare a unor rămîneri in urmă ; a-

ÎN CURÎND — SECERIȘUL

I cu... ulei
La restaurantul „Prahova" din | 

I Ploiești a sosit un nou transport | 
' cu lăzi de bere. Bere de Azuga. I 
■ Responsabilul restaurantului, ■ 
I Nicolae Stan, iși cheamă ospă- I 
I tarii și, in foarte scurt timp, I 
Izeci și zeci de sticle de bere 

sint „lansate" in frapiere. Dar 1 
tot in foarte scurt timp, consu- I 
matorii il cheamă pe response- I 

Ibil. iar acesta face... haz de i 
necaz : |

— Mal serviți ? Avem bere- 1 
chet. Bere cu... ulei. Ad că bere 
curată, in sticle de ulei- neeură- I 
țațe. "După cum vede’ir^cu-pu- J 

nit bunăvoință ară putea s-o • 
folosim și Ia .. prăjit sau la gă- ] 
titul altor mincăruri. I

Se pare că expeditorii din j 
I Azuga trebuiau să trimită sti

clele direct la ..Alimentara". I 
Poate aveau mai multe șanse 1 
de desfacere. ’

I Paznici 
I nepăziți

Un control efectuat intr-o se- > 
I rie de unități economice din ju- I 
• dețul Olt a scos la iveala — pe ! 
Ilin-yă fapte îmbucurătoare — și 

încălcări grave ale prevederilor I 
legale privind încadrarea pazni- I 

Icilor și modul in care aceștia I 
iși exercită atribuțiile. Astfel, i 
in 7 unități s-au depistat paz- I 
nici încadrați fără avizul orga- | 

I nelor de miliție. Aiți paznici iip- 
I seau din post, iar 13 erau ca și I 
• absenți, pentru că dormeau I 
I buștean. Firește, au fost aplica- • 

te sancțiunile de rigoare nu nu- i 
mai lor, ci și conducerilor uni- I 

I taților respective. Asta, pentru | 
ca pe viitor să-și păzească mai . 
bine— paznicii 1 I

| Amenzi cu... j 
I vin și pui
* — Bună ziua. Sint controlor. |
I Trebuie să verific instalația de .

încălzire.

— Poftiți, vă rog.

IFără să se lase de două ori ’ 
„rugat", Kelemen Iozsef din 1 
Hunedoara (strada Furnalelor 2) 1

„poftea" frumușel înăuntru și, | 
Idupă ce „controla" dintr-o ochi- . 

re caloriferele sau sobele, aplica I 
pe loc amenzi pentru defecțiuni I 

Iși neglijențe numai de el știute 1 
și — evident — scornite. Neavind I 
bani, pe un locatar l-a amendat | 
cu... 4 kilograme de vin. Dat pe I 

I loc și băut in altă parte. Puțin ■ 
I a lipsit să nu-1 amendeze pe un I 
1 altul cu o... pereche de pui pe I 
Icare abia-i cumpărase. Numai

că unul din cei controlați a avut I 
ideea să-1 controleze si el pe I 

I „controlor". Si cum K.I.. incol- I 
țit. a dat să fugă, a fost dat pe ■ 
mina miliției. |

| Frații nu 
| s-au avut 
■ ca frații

Din te miri ce. frații Nicolae, I 
I Gheorghe șt Ion Ungureanu. din

Pașcani, nu se aveau ca... frații. | 
Mereu se dondăneau, mereu se I 
luau la harfă, se insultau re- • 

Idproc. Vecini și oameni cunos- ■ 
cuți i-au tot dojenit. Degeaba. I 
A intervenit și deputatul de cir- | 

Icumscripție. Tot nu i-a potolit.
De la certuri interminabile, cei I 
trei au ajuns la bătaie. Doi d n- I 

Itre ei (Nicolae și Gheorghe) • 
l-au bătut zdravăn pe al treilea | 
(Ion). Cei doi au fost cordam- I 
nați la 10 luni și, respectiv. 6 |

Iluni închisoare. .

Rubrică redactată de

I Petre POPA 
Gheorqhe DAVIDși corespondenții „Scinteii" • 

I__________ I

A mai rămas puțin timp pină la începerea campaniei de 
recoltare a cerealelor păioase. De aceea, se impun ur
gentarea pregătirilor necesare și, in special, repararea și 
punerea in stare de funcționare a tuturor combinelor, 
preselor de balotat și celorlalte utilaje. Din datele centr;a- 
lizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor rezultă că. pină la data de 1 iunie a.c„ în sta
țiunile pentru mecanizarea agriculturii au fost reparate 
89 la sută din combinele C-12 și 87 la sută din combinele 
tractate si Dresele de balotat. Rezultate apreciabile înregis- 
trenz.ă stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din ju
dețele Argeș, Teleorman, Ialomița, Constanța, Ilfov, Mu
reș, Prahova, unde reparațiile la combine sint pe termi
nate. O atenție sporită trebuie acordată urgentării lucră
rilor în județul Botoșani, unde combinele tractate au fost

reparate în proporție de numai 55 la sută. Iași — 57 la 
sută, Covasna — 64 la sută, Buzău — 77 la sută.

In cadrul pregătirilor pentru campania de recoltare a 
păioaselor o importanță deosebită are corelarea capaci
tății de recoltare, de transport și depozitare. Funcționarea 
la întreaga capacitate a combinelor C-12 depinde de asi
gurarea mijloacelor pentru transportul boabelor în vrac, 
ceea ce impune să se etanșeizeze toate camioanele și re
morcile.

încheierea grabnică a reparațiilor, continuarea cu ma
ximă exigentă și responsabilitate a recentiilor și suorare- 
cepțiilor, crearea tuturor condițiilor pentru transportul și 
depozitarea recoltei trebuie să constituie una din preocu
pările permanente ale organelor de partid și de stat, a 
conducerilor unităților agricole in vederea bunel desfă
șurări a< campaniei de seceriș.

In stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Arad, din 
cele 895 de combine C-l și C-3 au 
fost reparate 830. Pină acum s-au 
recepționat 270 combine, din care 
peste 75 la sută au primit; califica
tivul foarte bine.' Inir-G.n"stnHii^ 
atfarsfit- se află repar^tp.’e- îa- cSmL 
binele „Gloria" și la presele de bal'n- ? 
tat. Pentru asigurarea 1 pieselor de 
schimb au fost înființate două cen
tre de recondition are : la Chișineu 
Cri$ și Aradul Nou. unde au fost re
cuperate 700 pmnne hidraulice. 720 
cilindri de forță. 810 dinamuri și de
marcare. 210 bucăți relee regulat 'r 
si anroape toate alternatoarele și 
distribuitoarele hidraulice care ini
tial erau propuse pentru casare. Pe 
această cale s-a înregistrat și o eco
nomie de circa 2 milioane lei.

Un exemplu de ceea ce înseamnă 
bună organizare a reparațiilor oferă 
S.M A. Ch:ș neu Cr's. Pe directorul 
unității — ing. Dumitru Lușcă — 
l-am găsit la secția de mecanizare 
dm P"dureai, unde. împreună cu 
șaful de secție Aurel Rusu. contro
la cabtafea reparațiilor la com
bine și la presele de balotat. „Este 
in practica noastră să facem aseme
nea „recepții interne" pentru a nu 
avea surprize neplăcute la recoltat 
— ne spunea directorul. Nu adm:- 
tem nici o toleranță de reglai. 
Avem însă un număr destul de 
mare de combine C-12 aflat in pe

rioada de garanție pentru care în- 
tr 'prinderea „Semănătoarea" are 
obligația să asigure înlocuirea pie
selor defecte. Anul trecut, pentru 
înlocuirea curelelor trapezoidale 
defecte am făcut nenumărate dru
muri la București, timp in care 
combinele au rămas imobilizate. Nici 
pentru campania din acest an nu 
avem un sioc minim de rezervă. Ar 
fi bihe. s^seRezolve din1 [timp '^ce^sV’ 
tă problemă pentru a evita • 6tatio->'■ 
narezi combinelor".

Iosif POP

In județul Iași, in toate stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii con
tinuă reparațiile la combine și la 
presele de balotat. Mecanicii și me
canizatorii repară cu atenție fiecare 
ansamblu, verifică fiecare piesă in 
parte. Timpul înaintat impune in
tensificarea ritmului reparațiilor. „In 
acest scop — ne spunea tov. Dumi
tru Sărăcin. inginer-șef al între
prinderii județene de mecanizare a 
agriculturii — s-au dirijat de la sec
ții către atelierele S.M.A.-urilor toa
te combinele și nresele care necesi
tau un volum mai mare de reparații".

Intr-adevăr, in ultimele zile aces
te măsuri au început să-și arate e- 
ficacitatea. La S.M.A. Pașcani, 
maistrul Constantin Dascălu pre
cizează : „Aproape toate com
binele sint gata pentru recepția de

finitivă. Am reparat și 12 prese de 
balotat din cele 17 existente.

Un ritm nesatisfăcător de lucru se 
Înregistrează la S.M.A. Tirgu-Fru- 
mos. Ruginoasa. Belcești. Li S.M.A. 
Belceșli, din cele 34 combine s-au 
reparat abia 9. iar din 18 prese sint 
gata doar 5. De asemenea, la S.M.A. 
Sipote nu s-au reparat decit 9 com- 

w4Jine din 17 e^l&țepte.
Pentru grăbirea ritmului lucrărilor 

’I bună orgaWizdre a
' muncii’șl fol^ilea deplină a timpu

lui de lucru. Uneori mecanizatorii de 
la secții sint nevoiți să plece dună 
piese în stațiuni. ..Recondiționăm 
șuruburi pentru combinele „Gloria". 
dosi la aceste utilaje nu este permis 
să facem așa ceva — ne-a sous ing. 
Victor SimionesSu de la S.M.A. Tir- 
gu-Frumc-s. Dar in baza de aprovi
zionare nu se găsesc astfel de piese 
mărunte, cum ar fi șuruburile 6au 
reperele 5 și 7".

In baze nu există, deocamdată, nici 
alte piese de schimb absolut nece
sare : pinioane și bucșe de la mel
cul de scuturat boabe la combinele 
C-l și C-3, bucșe de Ja axul piston, 
batiuri și innodătoare pentru pre
sele de balotat etc. Sint repere ce 
nu pot fi asigurate .pe plan local. 
Este necesar ca forurile de resort să 
acorde mai mult sprijin pentru asi
gurarea reperelor deficitare in ve
derea încheierii reparațiilor la com
bine si la celelalte utilaje.

Manele CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

cum, de rezultatei • obținute in fie
care zi de muncă depinde respec
tarea datelor prevăzute pentru darea 
in exploatare a noilor capacități. 
Tocmai de am t. organizarea lucrului 
in două schimburi, peste lot acolo 
unde este necesar, asigurarea perma
nentă a unei asistențe tehnice cali
ficate. întărirea ordinii și disciplinei 
la toate punctele do lucru rămin, in 
continuare, cerințe stringente pe șan
tierele amintite. Cu atit mai mult 
cu cit atenția acordată acestor două 
obiective nu trebuie să afecteze 
mersul celorlalte lucrări, care au ter
mene de punere in funcțiune mai în
depărtate Spunem aceasta deoarece, 
uneori, sub presiunea timpului, con
structorul iși retrage forțele de la 
alte capacități, pentru a-și întări e- 
fectivele care muncesc la laminorul 
de profile mijlocii și ușoare. Este o 
practică mai veche pe acest șantier, 
iar consecințele ci s-au dovedit, în
totdeauna, negative.

La cel de-al treilea obiectiv, cup
torul de 50 tone dc la oțclâria elec
trică nr. 2, respectarea termenului dc 
punere in funcțiune este pusă serios 
in cumpănă. Deși toate construcțiile 
propriu-zise sirii de multă vreme 
terminate, lucrările de montaj teh
nologic au fost întrerupte, deoarece 
cea mai mare parte a utilajelor din 
imporLn-a sosit încă.

— In repetate rinduri am semnalat 
această gravă situație întreprinderi
lor de comerț exterior cu care co
laborăm, precum și conducerii Mi
nisterului Industriei Metalurgice, dar 
intervențiile noastre n-au dat nici un 
rezultat practic, ne-a precizat ing. 
Victor Mihu, directorul adjunct al 
întreprinderii beneficiare. Timpul 
de care dispunem pină la 39 iunie 
a.c., data prevăzută pentru intrarea 
in producție a cuptorului, este foarte 
scurt și impune livrarea urgentă a 
utilajelor restante.

Subscriem intru totul la această ce
rință expresă a beneficiarului și 
montorilor. pe care o supunem aten
ției factorilor responsabili de procu
rarea utilajelor tehnologice în 
cauză ; de rapiditatea cu care vor 
acționa acum depinde, in cel mai 
inalt grad, respectarea termenului 
de punere in funcțiune a noului 
cuptor.

Pe șantierul noilor capacități ale 
întreprinderii tirgoviștene de oțeluri 
aliate, constructorii și montorii se 
străduiesc să țină pasul cu prevede
rile din graficele de lucrări. Mai 
au insă destule de făcut. Le stă 
in putere pe deplin să respecte ter
menele planificate, dar pentru a- 
ceasta este necesar ca măsurile a- 
plicate pină acum să fie completate 
cu altele noi, menite să confere un 
randament sporit eforturilor depuse, 
astfel incit toate cele trei capacități 
să producă la dalele planificate.

Inq. Cristian ANTONESCU
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GURI ARGEȘENE
PITEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii** Gh. Cirstea). Oficiul 
județean de turism Argeș s-a 
preocupat din timp de extinde
rea și pregătirea spațiilor de 
cazare pentru numeroșii oas
peți care vor poposi pe melea
gurile județului. La Voina a 
fost renovată și dotată cu mo
biliar pentru 40 de locuri o ca
bană, iar li Cimoulung Muscel 
s-a intensificat ritmul de lucru 
la finisajul noului hotel turis
tic de 150 de locuri ce urmează 
a fi dat in folosință in luna iulie. 
De asemenea, la complexul tu
ristic Posada din Curtea de Ar
geș. camerele au fost renovate 
și dotate cu mobilier adecvat. 
S-au încheiat din timp pregă
tirile și in frumosul sat de va
canță Lerești. Acesta va fi din 
nou gazda unor turiști din 
țară și de peste hotare, care iși 
petrec aici, de mai mulți ani, 
zile do neuitat.

r
Cum ajungi in oraș, te 

si vezi împresurat de 
blocuri, ești asurzit de lar
ma ciocanelor pneumatice 
care izbesc cimentul, a 
macaralelor si excavat care
lor care așază fundații 
noi edificiilor publice. Iți 
ratin atentia străzile înțe
sate de oameni, acel du-te 
vino specific urban, cu au
tobuze și taximetre... Dar. 
ia stati puțin : dv. cind ați 
văzut ultima oară BirLa- 
dul ? Dacă aveți cumva in 
memorie tîrgul prăfuit și 
aproape anonim de odini
oară. indepărtati-vă din 
minte această imagine. Nu 
mai sint valabile nici mă
car impresiile ceva mai 
noi — să zicem — de a- 
cum 5—10 ani. Orașul a- 
cesta din inima Moldovei 
s-a schimbat el mult, dar 
mai -ales acum se schimbă 
din temelii. Nu. nu vom 
vorbi neapărat despre fa
brica de rulmenți — cu
noscută în toată tara. Nu 
vom vorbi nici despre 
noua fabrică de confecții. 
Nici despre întreprinderea, 
foarte nouă, d" elemente 
pneumatice. Nici despre 
celelalte 5—6 mari intre- 
prinderi din Birlad. Noi 
ne-am eindit să vă oferim 
numai citeva informații 
gospodărești și sociale. Fa- 
ceți-vă o idee : de la 17 000 
de locuitorj (citi avea îna
inte vreme), orașul a ajuns 
la 52 000 : pe cele 1 100 ha 
— suprafața lui actuală — 
au fost inăltate sau rea- 
menajate 40 unități de cul
tură. scoli si grădinițe, u- 
nitâti sanitare si biblio
teci ; in ce privește servi
ciile publice. BirLadul cau
tă să se înscrie in rindul 
orașelor mari : deși are 
peste 250 unităti de acest 
fel. construiește continuu. 
Dar să cutreierăm mai de
parte străzile.

Aii auzit ds pădurea 
„F R 3 " ?

La o margine a orașului 
se află o pădure tinără. 
nespus de frumoasă. L-am 
întrebat De un om de prin 
partea locului despre nu
mele ei. iar el a răspuns :

— F R B .
Am înaintat 

nice’o pădurii 
surpriză : în 
am dat de un ștrand. Nu 
e nici o greșeală. Un ștrand 
construit după toate regu
lile olimpice : cu bazin de 
ciment, adine pină la 4 m. 
cu plajă, cu trambuline, 
garderobe ș.a.m.d.

— Un ștrand in inima 
pădurii ! Cred că a costat 
milioane...

Observația a stirnit un 
zimbet pe fata administra
torului.

— Aș ! E ștrandul FRB. 
A fost făcut de ei. de fe- 
rebisti. Atit de mult au 
dorit să aibă in preajmă 
un cring de agrement și 
un ștrand incit in orele 
libere veneau cu totii aici. 
Uneori erau așa de mulți 
voluntari că n-aveam ce 
le da de lucru. Veneau 
fără să-i cheme nimeni — 
de la FRB și de La alte 
fabrici.

Am pornit-o spre ieșire, 
gindind că ferebiștii, adică 
muncitorii de la Fabrica 
de rulmenți Birlad. merită 
toate felicitările.

mult pe col- 
FRB (!) și... 
mijlocul ei

Sărăcie de inițiativă 
pe „Valea Seacă"

de 
de 
de 
Di- 

E 
subțire cit o alee îngustă.

dar taie or: 
Ana lui. puțină 
tuși putere bălăriilor 
tot neamul să crească oe 
maluri : lipan, 
troscot. ' nalbă... 
apei, ba chiar 
sore trotuare, au fost az- 
virlite de localnici tot ce 
prisosește prin casă : cutii 
de alba lux. ligheane spar
te. mături rupte, sticle si 
borcane goale, doage de 
butoaie.

— Cum e oare posibil să

mohor. 
Pe firul 

mai sus.

mulțime de oameni, 
fiecare e îmbrăcat altfel.

— Aaaa ! Păi cei dc ca- 
re-l vedeți măturind nu 
sint măturători._  ? j

’— Sint locatarii 
Salubritatea unor 
a fost preluată de 
oodăria comunală de comi
tetele de cetățeni. Acum ‘ 
fiecare cetățean întreține 
curățenia și spațiul verde 
din dreotul casei lui.

— Aaaa ! — am făcut,

Stăm De un podeț 
beton, in spatele casei 
cultură (o frumusețe 
construcție) și priveam 
riiasul „Valea Seacă**.

Uzina de alumină Slatina. Aspect din noua halâ de electroliză
Foto : S. Crîi
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Zootehnia
în Argeș

Crescătorii de animale din județul 
Argeș depun eforturi susținute pentru 
realizarea, punct cu punct, a progra
mului național do dezvoltare a 
zootehniei și de creștere a producției 
animaliere. Pe baza unei temeinice 
analize a condițiilor și a posibilităților 
existente s-au stabilit sarcini și mă
suri adecvate pentru fiecare unitate 
agricolă în parte și s-a trecut la în
făptuirea lor.

Prima și cea mai importantă ac
țiune întreprinsă o constituie creș
terea producției de furaje pentru 
asigurarea animalelor cu hrană con
sistentă și din abundență. O atenție 
specială se acordă ameliorării pășu
nilor naturale. Acestea au fost ferti
lizate, curățate de mărăcini, reinsă- 
mințate și parcelate pentru a putea 
fi pâșunate rațional. Rezultatele 
acestei ample acțiuni s-au făcut re
pede simțite. Dacă in 1966 existau in 
județ 5 460 ha de pășuni ameliorate,, 
anul trecut s-a ajuns Ia 34 830 ha. In 
aceeași perioadă, producția de masă 
verde la hectar a crescut de la mai 
puțin de 5 000 kg la peste 16 000 kg. 
Concomitent, cu sprijinul întreprin
derii județene de îmbunătățire și 
exploatare a pajiștilor pe terenuri 
podzolice degradate, au fost insămin- 
țate 14 000 ha cu semințe de ierburi 
perene, graminee și leguminoase. In 
aceste zile, cine poposește pe melea
gurile argeșene poate observa pa
jiștile cu iarbă înaltă pină la briu, 
mtmșe ne distanțe de mulți kilometri, 
îndeosebi, 4.6 o parte și de alta a ma
gistralei 'București—Pitești. Zilnic, 
cosașii și mașinile recoltează mii de 
tone de masă verde pentru fin și 
semisiloz. Desigur, o mare parte din 
aceste pajiști sint pășunate de ani
malele cooperativelor agricole și ale 
cooperatorilor.

Am poposit un timp la pajiștea or
ganizată in cadrul consiliului inter- 
cooperatist Caleașca, pe o suprafață 
de 1 200 ha. Aici, pe mai multe par
cele, cositul ierburilor este in toi. iar 
pe altele pășuneazâ animalele. 
Ing. zootehnist Vladimir Minâsti- 
reanu, șeful stației de deshidratat fu
raje verzi, spunea că aici s-nu stabilit 
modul de ameliorare și. exploatare a 
fiecărei parcele, datele recoltării sau 
pășunatului. La Căteasca este in 
construcție un complex de taurine la 
îngrășat, cu o capacitate de 6 400 ca
pete, care a și fost populat cu 1 200 
de animale. Pășunile ameliorate asi
gură nutreț din belșug pentru ani
malele cooperativelor agricole, cit și 
celor aparținind locuitorilor satelor 
din jur.

Desigur, paralel cu asigurarea fu
rajelor au fost întreprinse și alte 
măsuri In vederea creșterii efective

lor de animate. Prin organizarea re
producției și îmbunătățirea activității 
punctelor de insămințări artificiale 
s-au realizat "importante progrese in 
ceea ce privește ameliorarea rasei 
locale, ceea ce a contribuit la spo
rirea producției de lapte și carne. Un 
puternic stimulent II constituie acor
darea unei sume de 300—500 lei pen
tru fiecare vacă la prima fătare. De 
asemenea, o bună influență pentru 
dezvoltarea zootehniei au concursu
rile cu premii organizate prin Casa 
agronomului pe teme ca : „Cel mai 
bun crescător de animale", „Cea 
mai frumoasă gospodărie personală" 
etc. Ciștigătorilor acestor concursuri 
li s-au acordat premii în valoare de 
1 000 — 3 000 lei. Măsurile amintite 
stimulează pe crescători în dezvol
tarea șeptelului. Astfel, numărul bo
vinelor a sporit de la 92 000 capete, 
cit erau in 1970, la 101 300 in anul 
trecut, la porcine s-a mărit cu 12 000, 
la ovine cu 4 000, iar la păsări cu 
300 000 capete. In ultimii trei ani 
producția de carne-marfă s-a mărit 
cu peste 5 000 tone, iar la lapte cu 
mai mult de 45 000 hl. Rezultate im
portante au obținut crescătorii de 
animale din comunele Șuiei, Moră- 
rești. Aref. Brăduleț, Pietroșani, 
Ungheni. Bîrla, Domnești și altele, 
unde efectivele de animale și pro
ducția acestora au crescut simțitor. 
Se poate spune că in aceste comune 
aproape nu există gospodaț- care să 

■<nu animale,
200-7,1 0QG. 1 ,lapter iQ-ăOrkg lină «1 
500—1 000 ouă pe an.

Desigur că este doar un început, 
dar un început bun. în județul Ar
geș sint incă mari resurse pe care 
crescătorii de animale, îndrumați cu 
atenție de către organele județene, 
sint hotărîți să le pună în valoare 
pentru dezvoltarea zootehniei.

Horea CEAUȘESCU 
Gheorghe CIRSTEA

străzii, 
cartiere 
la gos-

La Bîrlad
fie lăsat acest piriu. care 
trece chiar pe lingă primă
rie. intr-o asemenea para
gină ?

întrebarea 
nuia dintre 
comitetului 
consiliului 
Dunsul insă nu l-am au
zit : pe „Valea Seacă" în
cepuseră să orăcâie broaș
tele.

o pusesem u- 
vicepresedlntii 
executiv al 

popular. Râs-

Oamenii 
care măturau 

nu erau... 
măturători

— Dar ce. am întrebat 
noi un localnic de De str. 
Cerbului, măturătorii din 
Birlad n-au uniforme ?

Omul
prins și a răspuns la În
trebarea noastră tot Drin- 
tr-o întrebare :

— De ce vă ginditi că 
n-au uniforme ?

— Pentru că. uite, chiar 
pe strada dv„ mătură o

ne-a privit sur-

Pe 
pe 
de 
fi

dumirindu-ne și noi. 
urmă ne-am plimbat și 
alte străzi gospodărite 
cetățeni. Poate ni s-o 
părut ? Nu. nu ni s-a pă
rut : erau mai curate de
cit cele îngrijite de... salu
britate.

Nu se făcea 
că ploua

cunoș- 
pe di- 
chiar,

...Se făcea că il 
team mai de mult 
rectorul O.J.T. Ba 
in calitate de prieten, mă
invitase la o nuntă care se 
tinea la hotel „Minerva" 
Tocmai începuse o bătută 
moldovenească — de mai 
mare dragul. Gifiiau pode
lele si cintau lăutarii că se 
cutremura blocul. Chiar 
cind bătuta era in toi. de 
pe margine țișni o chiui- 
tură câ putea scula si 
mortii. Așa că ne-am 
sculat și noi din somn, dar 
nici urmă de nuntă. Bătuta

sl chiuiturile (ca să 
mai spunem și despre 
tele) erau insă aievea. O 
parte din chiriașii hotelu
lui. toți cu chef. încinsese
ră o horă pe hol și chiuiau 
ca la nuntă !

...S-a mai domolit petre
cerea. Am ațipit iarăși. Și, 
cum e In somn : vise. Se 
făcea că plouă. Dimineața 
am observat insă că nu 
se... făcuse că plouă, ci 
plouase cu adevărat —prin 
plafon, de la etajul doi. la 
etajul unu.

Am privit hotelul „Mi
nerva" cu un' plus de aten
ție. Este complet degradat. 
Din cauza unor neatenții 
in exploatare, apa s-a in
filtrat in toți pereții. 
Scurl-circuitele se țin 
lanț ; mobilierul a devenit 
inutilizabil. Pagubele se 
ridică la sute de mii de 
lei.

Am publicat toate aces
tea pentru a le citi si or
ganele locale de cercetare. 
Poate chiar și conducerea 
O.J.T.,' aflată tocmai la... 
Vaslui.

La depozitul nr. 1 
e o dezordine nr. 2

Cind am pătruns in pe
rimetrul depozitului de 
combustibil nr. 1 am avut 
impresia că intrăm intr-o 
pădure răsturnată^ și arun
cată alandala, 
grămăjoare de 
cărbune.

Peste tot 
lemne și 

intr-o dezordine 
imposibil de descris. Ni
meni nu stivuia lemnele, 
nimeni nu ounea la adă
post combustibilul. Ad
junctul șefului de depozit 
era de părere că acest lu
cru nici n-ar mai trebui 
făcut dacă depozitul ar a-

vea mai multe rrîijloace de 
transport. Cetățenii ar veni 
la depozit și combustibilul 
ar fi vindut imediat. Ce 
rost ar mai avea atunci 
stivuirea ? 'Așa o fi. Dar 
dacă precis e bine așa. de 
ce stă degeaba remorca a- 
ceea nouă și foarte incă- 
pâtoare de la poarta depo
zitului ?

Adjunctul n-a știut să ne 
răspundă. Am aflat totuși 
că in urmă cu un an (!) 
remorca, abia ieșită din 
fabrică, a fost trimisă de 
la centru, de la Vaslui, 
depozitului din Birlad. „Vă 
trimitem și un tractor" — 
au trimis vorbă cei de la 
direcția comercială din 
Vaslui. Și... vorbă să fie. 
Ba nu. direcția comercială 
din Vaslui, după ce i-a 
tinut cu vorba un an pe 
cei din Birlad. le-a trimi^ 
iar vorbă (de curind) : 
in -fine, tractorul e pe 
drum. Dar nu vine la Bir
lad pentru cărat combusti
bil, ci ca să ia înapoi... re
morca.

Cine ține chei!e ?
„In toate odăile vel 

putea intra, dar in asta 
ba" ! Mai departe nu spu
nem povestea nentru că o 
știți și dv. E destul totuși 
să vă reamintim că voini
cul face el ce face si pă
trunde și în odaia oprită. 
Dar la gara din Birlad, 
iarba fiarelor să ai in 
mină si tot nu poți pătrun
de in odăile ferecate. Sint 
două. Mari. 1 luminoase, 
confortabile. Intr-una e 
încuiată o plantă, in alta 
o masă și (parcă) un 
scaun.

$i cind te gîndești că In 
oraș e încă mare lipsă de 
spatii comerciale !

Gh. GRAURE

îndeplinirea 
planului

(Urmare din pag. I)

cum se vede, intervențiile nu au 
fost suficient de energice din mo
ment ce aceste noi capacități nu 
produc din plin la ora actuală.

Indiscutabil, recuperarea restanțe
lor la unele produse — mașini și u- 
tilaje pentru lucrări miniere, utilaje 
tehnologice pentru industria meta
lurgică, industria materialelor dg ' j 
construcții și refractare, anumite. / 
tipuri de mașini-unelte — se poate 
asigura pe calea îmbunătățirii ra
dicale a cooperării interuzinale, prin 
ordine și disciplină in domeniul a- 
provizionării tchuico-materiale. Din 
nou se ridică asemenea probleme, 
ceea ce înseamnă câ angaja
mentele asumate de unii furni
zori cu un timp in urmă nu au fost 
materializate în practică în în
tregime. Cazuri concrete : între
prinderea „23 August“-București și 
întreprinderea mecanică Roman, 
„Electroprecizia“-Săcele și întreprin
derea mecanică Cugir, întreprinderea 
de panouri și tablouri electrice 
Alexandria, unități care prin neli- 
vrarea ritmică, în cantitățile și de 
calitatea prescrisă, a unor subansam- 
ble și aparate au contribuit la apa
riția unor rămîneri in urmă la pro
ducția de mașini-unelte.

Să privim cu atenție1 lista produ
selor amintite: sint absolut necesare 
economiei, unele solicitate in repe
tate rinduri de șantiere, altele pen
tru dotarea unităților existente. Lip
sa lor a declanșat o „reacție in 
lanț", perpetuarea unor restanțe în- 
tr-o serie de unități beneficiare. 
Furnizorii respectivi pot aduce pe 
tapet nenumărate justificări, pot in
voca și cauze obiective, unele, este 
drept, reale. Dar nici unul dintre el 
nu poate spune că a făcut totul, că 
a întreprins tot ce era cu putință 
pentru cîștigarea fie și a unei sin
gure ziîe in expedierea comenzilor, 
in onorarea obligațiilor bine preci
zate prin contractele economice pe 
care și-au pus semnătura.

Există in întreprinderile noastre • 
reale posibilități pentru realizarea 
ritmică și integrală a planului la 
fiecare sortiment, corespunzător ne
cesităților concrete ale economiei na
ționale. Fructificarea și mai intensă 
a tot ceea ce au ca tehnică și poten
țial uman întreprinderile noastre, 
prin buna organizare a producției, 
prin întronarea unei ordini șl a unei 
discipline ferme sub toate aspectele 
— iată un imperativ de actualitate 
și, in același timp, un domeniu esen
țial al muncii politice și organizato
rice a organelor și organizațiilor de 
partid. Lor le revine sarcina de a 
analiza sistematic — exercitîndu-și 
cu toată răspunderea rolul lor con
ducător, funcțiile de îndrumare și 
control — cum se realizează produc
ția fizică prevăzută, determinind 
luarea de măsuri concrete, operative 
și concentrind energiile și capacită
țile creatoare ale colectivelor asupra 
îndeplinirii zi de zi, decadă cu de
cadă, a planului la toate produsele 

sortimentele.
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PRIMĂVARA
FIERBINTE A ANULUI 1936

La Brașov, un proces politic dădea 
expresie patriotismului, voinței de luptă 

și spiritului de sacrificiu 
al tineretului comunist

t-uota ponorului român împotri
va fascismului. încununată strălu
cit Drin victoria insurecției națio
nale antifasciste armate. are 
vechi si bogate traditit. File me
morabile au Înscris in cronica 
acestei lupte acțiunile viguroase 
din primăvara anului 1936. care pe 
drept cuvint poate fi caracterizată 
©a o ..primăvară socială fierbinte’1.

Era perioada In care in viața 
societății se făcea tot mai mult 
simțit pericolul nefastei activități 
a organizațiilor fasciste, implanta
te din afară in țara noastră. in 
primul rind a Gărzii de Fier, a- 
gentura Germaniei hitleriste.

In aceste împrejurări. Partidul 
Comunist Român, exprimind inte
resele naționale vitale, a chemat 
masele largi, toate forțele demo
cratice, patriotice ale poporului 

- român, să se unească intr-un pu
ternic front de luptă pentru apă
rarea democrației, a libertății și 
independenței patriei. „Pentru a 
tăia drumul dictaturii militaro-fas- 
ciste ce se pregătește — se spunea 
in Rezoluția adoptată de C.C. al 
P.C.R. in februarie 1935 — c nece
sar de mobilizat iu jurul clasei 
muncitoare și sub hegemonia clasei 
muncitoare a tuturor aliaților ci, 
de creat in jurul simburelui pro
letar închegat laolaltă prin fron
tul unic și sub conducerea P.C., un 
larg FRONT POPULAR ANTIFAS
CIST1.

Din inițiativa P.C.R. au fost 
create in aceasta perioadă nume
roase organizații de masă, 'cu ca
racter democratic și antifascist, 
care și-au desfășurat activitatea in 
rindurile celor mai diferite catego
rii sociale.

Rezultatele acestei orientări s-au 
materializat in acțiunile organizate 
pe baza unității clasei muncitoare 
și a colaborării tot mai largi a for
țelor democratice, antifasciste și 
antirăzboinice, acțiuni carfe tocmai 
datorită acestui fapt au antrenat 
mase largi, s-au caracterizat prin- 
tr-o Înaltă combativitate. Primă
vara anului 1935 a fost marcată de 
o suită întreagă de asemenea ac
țiuni, intre care marea întrunire 
publică a comitetelor cetățenești 
din Capitală din ziua de 24 mm. 
demonstrațiile de stradă din Bucu
rești, din alte centre ale țării, or
ganizate o săptăminâ mai tirziu, 
demonstrația tineretului antifascist 
Ia Mormintul Eroului Necunoscut.

O puternică intensificare a cu
noscut in această perioadă mișca
rea grevistă a clasei muncitoare, 
îmbinind revendicările economice 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai cu obiectivele 
politice. împotriva primejdiei fas
cizării țării.

In fața acestei viguroase creș
teri a luptelor sociale, clasele do
minante au intensificat măsurile 
represive. Pe baza așa-zisei legi 
pentru .apărarea ordinii in stat", 
adoptată in aprilie 1934, s-a 

Procesul comuniștilor dela Brașov..
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Mari manifestații
NU fascismului!

Una din căile de luptă ale P.C.R. a constituit-o folo- 
sir-.-.i diferitelor acțiuni ale altor forțe sau organizații 
politice pentru a le reorienta din interior, a le transfor
ma in aciium democratice antifasciste. Așa s-a intim- 
p’at la 1 mai 1939, cind demonstrația breslelor a fost 
transformată, prin, acțiunea unită a comuniștilor și 
socialiștilor, intr-o mare demonstrație de luptă an
tifascistă.

Asemenea acțiuni au avut loc și In anii anteriori. 
Un exemplu in acest sens il constituie manifestația 
comitetelor cetățenești organizată in Capitală la 24 mai 
1936. In acea zi fusese convocată in sala Tomis, din 
inițiativa fo tului primar al Capitalei, Dem. Dobrescu, 
o întrunire a comitetelor cetățenești, create in spri
jinul unor nevoi imediate ale populației : pavatul șl 
iluminatul străzilor, asistență medicală pentru fami
liile nevoiașe, construirea de locuințe ieftine etc.

Această întrunire a căpătat, sub influența comuniști
lor. un ascuțit caracter politic, de denunțare a pri
mejdiei fascismului, a politicii antidemocratice și 
antipopulare a guvernului.

Intr-un mod asemănător s-au petrecut lucrurile și 
cu demonstrațiile convocate in ziua de 31 mai. de Par
tidul national țărănesc, la București și in alte centre 
ale țării. In pregătirea lor, P.C.R. a lansat un manifest 
special, prin care chema muncitorimea organizată in 
sindicate, țărănimea, membrii celorlalte partide, orga
nizații. grupări sau fracțiuni politice ori fără de partid 
„să vină cu toții la adunările Partidului național țără
nesc dc la 31 mai șl să transforme aceste adunări de 
partid In adunări și demonstrații ale întregului popor 
român si ale tuturor naționalităților din România con^- 
fra fascismului, războiului, asupririi naționale, contra 
exploatării capitaliste".

Demonstrațiile din 24 și 31 mai oglindite în presa vremii
Organele de siguranță:

„ACUZATUL RĂSPÎNDEA BROȘURI 

CLANDESTINE, INCENDIARE"

1?/.-Acuzatul Ceaușescu Klc»lae>dtn Bucorești , strada 
■- Vasilt? Lasoir- Hr.3,etu- culpak 1 de faptul de nfrbc'.i ur>ț> 
# lu legea Lontrz repr caret unor noi infrac‘iun. contra li- 
: ni ;te publl ce, ț-n n aceea ca . n ti ua de 15 I anuar e llub.ou t?;

buni știință ;u intențiuno frauduloasă a pQsțrflL-Iisurra 1 o. r£ 
- kroșur. cl andesti ne 1 ncendi ura, anusa: “Rulo rlul tovarășul tu %
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trecut la dizolvarea a nume
roase organizați de masă democra
tice. la arestări de militanți comu
niști și antifasciști.

„Azi dimineață a început, in fața 
Consiliului de război al Corpului 5 
Armată, judecarea procesului celor 
25 de persoane acuzate că au par
ticipat la acțiuni extremiste in ju
dețele Prahova și Dîmbovița* — 
consemna telegrafic, la 27 mai 
1936, corespondentul din Brașov al 
unui ziar al vremii.

Intre cei 25 de militanți antifas
ciști implicați in proces se aila și 
tinărul comunist Nicolae Ceaușescu. 
La finele anului 1935, conducerea 
partidului ii încredințase funcția 
de secretar al Comitetului Regional 
Prahova al Uniunii Tineretului Co
munist. Experiența pe care o do- 
biadise ca reprezentant al tinere
tului muncitor in Comitetul Na
țional Antifascist, însușirile sale, 
verificate in numeroase acțiuni de 
luptă ale Partidului Comunist — 
fermitate și pasiune revoluționară, 
combativitate și principialitate, 
spirit organizatoric și capacitate 
de discernămint pol.'.ic — și-au 
găsit un larg cîmp de manifestare 
in rindurile tineretului — reușind 
să așeze pe baze solide activitatea 
organizației U.T.C. La capătul 
unei acțiuni care avea drept scop 
și înființarea dc noi organizații lo
cale ale U.T.C. și ale Blocului 
pentru apărarea libertăților demo
cratice. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este arestat in comuna Ulmi, ju
dețul Dîmbovița, în ziua de 15 ia
nuarie 1936. impreună cu alți ute- 
ciști și militanți antifasciști.

A urmat o așa-zisă „instrucție 
juridică" de aproape 5 luni — in 
care autoritățile au folosit întreg 
cortegiul practicilor odioase ale 
organelor represive, fără insă a 
reuși să înfringă voința de luptă 
a tinărului militant revoluționar, a 
celorlalți tineri âhtffascțștii Ca pro
be la dosar, elemente materiale 
figurau cele cîteva sute de broșuri 
și manifeste comuniste, insumind 
peste 80 de titluri — confiscate 
cu prilejul arestării și percheziți
ilor efectuate in județele Prahova 
și Dîmbovița, și apreciate drept 
..corpuri delicte", probe de „aten
tat la siguranța statului11.

în aceiași timp, acuzarea evoca 
antecedentele de militant revolu
ționar — căci la virsta de numai 
18 ani acuzatul ce înfrunta 
aparatul represiv avea in ur
ma sa ani și ani de activitate pusă 
in slujba cauzei comunismului. 
„Nicolae Ceaușescu, fiul Iul Andru- 
ța și Alexandra Ceaușescu. plugari 
din comuna Scornicești-Olt — se 
arăta intr-un referat al siguranței 
statului — figurează in cazierul 
Direcției generale a poliției ca 
unul ce militează in mișcarea co
munistă încă de la virsta de 14 
ani, fiind arestat șl judecat in 
mai multe rindurl după cum ur
mează :

'‘i'*----------------'
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— In anul 1933, cu adresa fir. 
109 592 a Prefecturii poliției Bucu
rești. a fost înaintat Parchetului 
Tribunalului ilfov, pentru acte de 
sabotaj și îndemn la grevă, făcute 
printre lucrători...

— In chrsul lunii iunie 1934 a 
fost arestat de către Consiliul de 
război al Corpului I Armată Cra
iova, avind asupra sa un număr 
de 22 de liste de subscripție și pro
teste semnate de membrii organi
zațiilor comuniste din Capitală, el 
fiind trimis ca delegat al organi
zațiilor comuniste din București la 
Craiova, pentru a face declarații 
favorabile ceferiștilor implicați in 
rebeliunea de la Atelierele Grivi- 
ța și fiind înaintat cu acte de an- 
c/i ;ă Parchetului Tribunalului 
Dolj...

— In anul 1934 a fost arestat de 
Prefectura poliției București și îna
intat Consiliului de război al Cor
pului 11 Armată pentru răspimlire 
de manifeste revoluționare, comu
niste*...

Toate acestea, la care se adău
gau clementele arestâr.i de la 
Ulmi, au determinat Tribunalul 
Militar din Brașov să consemneze 
in partea finală a actului de dara 
in judecată : „Membru activ, agi
tator și bun propagandist comunist 
șl antifascist, cunoscut de multă 
vreme ca aiare de autoritățile si
guranței și justiției11.

Cei 2 ani de inchisoare, plus 
cele șase luni primite pentru ,,ul- 
tragiu", plus povara amenzii greu 
de suportat de o familie nevoiașă, 
plus interdicția de a părăsi satul 
natal, după executarea sentinței, 
constituiau, desigur, o pedeapsă 
grea. Celulele închisorii Doftana, 
regimul aspru de detenție la care 
a fost supus, departe de a știrbi 
dirzenia și spiritul revoluționar ale 
tinărului militant, le vor spori și 
mat mult. Imediat dQpâ ispășirea 
șentinței,- el se/vf^avirila din nou 
In lupta revoluționară, va lua parte 
activă La organizarea marii demon
strații antifasciste de la 1 Mai 
1939, ca și la alte acțiuni de luptă 
ale partidului comunist — ceea ce 
i-a atras o nouă condamnare as
pră, in contumacie, in august 1939 
și apoi arestarea in iulie 1940.

In istoria Partidului Comunist 
Român, a U.T.C.-ului, procesul de 
la Brașov din mai 1936. ca și ce
lelalte acțiuni de luptă din primă
vara aceluiași an rămin ca mo
mente pline de semnificație. Prin 
implicațiile politice și ecoul lor, 
aceste acțiuni au adus o contribu
ție de seamă la creșterea stării da 
spirit antifasciste, a gradului de 
mobilizare a poporului in lupta 
Împotriva fascismului, pentru li
bertatea și independenta patriei.

Toate aceste viguroase manifes
tări antifasciste sint dovezi conclu
dente că in acea perioadă existau in 
țara noastră — așa cum a arătat 
recent, in cuvin tarea la Congresul 
Frontului Unității Socialiste, secre
tarul gerteral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — „puter
nice forțe sociale in stare să bareze 
calea fascismului și să asigure o 
dezvoltare democratică a Româ
niei11.

Dr. Olimpiu MATICHESCU
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„SCÎNTEIA"
„Manifestațiile regionale au do

vedit că conducătorii reacționar, ai 
Partidului national țărănesc nu mai 
stăpinesc masele partidului lor... 
La Bcius. Timișoara. Galați, masele 
conduse de muncitori, in frunte cu 
partidul nostru, au impus placar
ded cu lozincile frontului populai 
și ale frontului unic. Insă cel mai 
mare succes partidul nostru l-a 
repurtat in Capitala țării. Con
ducerea Partidului național țără
nesc a luat toate măsurile să re
ducă demonstrația la o manifesta
ție amorfă, numai a membrilor de

O imagine din presa vremii, frecventă în acea „primăvară fierbinte" o anului 1936: mase largi de 
cetățeni, din cele mai diferite categorii sociale, își exprimau, prin puternice întruniri șl manifestații 
de stradă, voința de a se împotrivi fascismului, de o lupta pentru apărarea democrației, a Indepen
denței și suveranității naționale. Aspect de la marea manifestație cetățenească din Capitală de la 

31 mai 1936

Amploarea mișcării greviste
Acțiunea combativă, în front unit, 

a muncitorilor din Arad
tn primăvara anului 1936 mișcarea revendicativă a clasei noastre 

muncitoare a cunoscut o puternică intensificare.
„Asistăm din nou la un val puternic de greve — nota un ziar al 

vremii. Pe tot întinsul țării, muncitorii virstnlcl și tineri se frămîntă 
ca valurile mării in timp de furtună. Peste 15 000 de muncitori au fost 
și sint in grevă. 2 490 la A fad, G 000 pe Valea Jiului, 2 000 la românești, 
1 500 Ia Muscel,' fii .fturiikșii lh ...Novai', „Talpa11»-„Astra14 etc... In con
dițiile actualei lupte împotriva fascismului, grevele economice, prin 
însăși fiinfa lor, constituie 6 luptă antifascistă".

Una din cele mai Importante greve din acea perioadă a avut loc 
la întreprinderea textilă din Arad. Desfâșurîndu-se pe baza frontului 
unic muncitoresc, a unității de acțiune a tuturor muncitorilor, puternic 
sprijinită moral si material do muncitorimea din întreaga țară, greva 
celor 2 600 de lucrători textiliști arădeni a durat aproape 7 săptămînl, 
lncheindu-:se cu succesul muncitorilor, care au obținut satisfacerea celor 
mai importante revendicări ale lor.

In presa muncitorească și democratică a vremii au apărut numeroase 
relatări despre desfășurarea grevei și învățămintele ei.

„SCÎNTEIA"

„Atacului sălbatec din partea fa
bricanților și bancherilor contra 
clasei muncitoare i s-a răspuns in 
mod energic și hotărit de către 
mii și zeci de mii de muncitori. 
Exploatării singeroase i s-a opus 
valul formidabil al grevelor din 
tot cuprinsul țării... masele s-au 
ridicat vijelios intrind hotărit in 
luptă cu forțele exploatatoare ale 
patronatului.

Impunătoarea grevă de la Arad a 
celor 2 600 de bravi muncitori tex
tiliști a fost ciștigată după 7 săp- 
tămini de rezistență. Fabricantul, 
nesătul de milioane și singe mun
citoresc, a mobilizat in contra 
muncitorilor greviști toate forțele 
ce i-au 6tat la dispoziție, tn fața 
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partid... Dar toată truda domnilor 
a rămas fără efect. Cele mai pu
ternice circumscripții cari deja au 
trecut la realizarea practică a fron
tului popular antifascist s-au în
colonat in frunte cu muncitori. 6ub 
conducerea partidului nostru, a Ti
neretului comunist și a organiza
ților de masă.

Coloanele au pornit din toate 
părțile Capitalei. Masa manifes- 
tnnților striga revendicările po
porului muncitor... Muncitorii pur
tau zeci de placarde cu inscripții : 
Jos fascismul ! Vrem pace ! Trăias
că Blocul democratic ! Cerem eli
berarea antifasciștilor... ! Vrem 
amnistie ! Tos guvernul... ! etc. $i 
țărănimea Munteniei a manifestat 

tuturor atacurilor. piedicilor șl 
greutăților formidabile a stat ne
clintită, ca o stincă de granit, ho- 
tărirea plină de avint revoluționar 
a marei mase de muncitori. Por
nită la luptă pe baza frontului 
unic muncitoresc și a unității sin
dicale. aplicind cu tărie alegerea 
In mod democratic a organelor de 
conducere a grevei, de la Început 
era situată pe drumul adevărat ce 
duce la succese..." („Scintcla" nr. 
5 din 1 Mai 1936).

„UJ SZO"

(Cuvîntul nou)
„De cinci săptămini durează 

lupta celor 2 600 de muncitori tex

grandios, mai cu seamă acolo unde 
muncitorii erau in frunte. Pe lingă 
placarded oficiale, țăranii purtau 
placarde cu lozinci... izvorite din 
suferința, mizeria și subjugarea 
maselor țărănești.

Miile de manifestanți din Capitală 
au defilat cu pumnul strins in fața 
tribunei din Piața Romană. în fața 
tribunei s-a oprit coloana defilării 
și muncitorii au ridicat pe umeri pe 
reprezentantul partidului nostru, 
glasul căruia a fost ascultat de 
masa imensă din fata tribunei. Mii 
și mii de muncitori au auzit cu- 
vintul partidului nostru in întru
nirile din B-d”i Tache Ionescu, in 
(ața Universității și Parcului Carol, 
contra fascismului, războiului, pen- 

tiliști pentru o bucată mai mare 
de piine. Toate intervențiile auto
rităților, toate manevrele rafinate 
ale direcției ca și ale unor „condu
cători" s-au spulberat in fața uni
tății de acțiune a muncitorimii.

Recent, Camera de Muncă a căutat 
lă intervină, incercind să linișteas-, 
că muncitorimea... Muncitorimea 
nu are de ce să cedeze. Direcția 
să satisfacă revendicările și atunci 
greva încetează fără nici o mijlo
cire. Muncitorimea grevistă este 
pregătită pentru o luptă mai lun
gă. Ea știe că infringerea grevei 
ar Însuti exploatarea și foamea. 
Ea știe că victoria ar avea o in
fluență uriașă nu numai pentru 
sine, dar și pentru toți muncitorii 
textiliști din țară.

Cantina greviștilor este în func
țiune, colectele continuă și se ex
tinde tot mai mult in țară orga

nizarea muncii de ajutorare. Mun
citorimea din Iași, Sighetul Mar- 
mației, Cluj, Brașov etc. sprijină 
pe cei aflați in luptă. Dar acest 
6prijin trebuie întărit și mai bine. 
Cei 2 600 de muncitori textiliști, 
dintre care majoritatea sint femei 
și de la țară, au dat exemplu de 
solidaritate. Acum e rindul mun
citorimii din țară, al sindicatelor 
să manifeste solidaritate. Aceasta 
nu este numai o luptă pentru sa
larii a muncitorilor de la fabrica 
I.T.A., este lupta comună a între
gii muncitorimi din țară." („Uj 
Szd" — „Cuvîntul nou“, nr. 12 din 
23 martie 1936).

a e q □ e 0 n

cetățenești
tru piine. muncă, pace și libertate. 
Partidul nostru a impus caracterul 
ofensiv al demonstrației din 31 
mai...". („Scinteia" nr. 8—9 din 1 iu
lie 1935).

„ADEVĂRUL"
„...Intr-adevăr demonstrația de 

eri și ca număr și ca forță organi
zată a întrecut așteptările. Nu e 
locul să stăruim asupra cifrei par- 
ticipanților. Putem afirma fără 
exagerare că Bucureștiul a văzut 
defilind peste 100 000 de oameni cu 
o disciplină impecabilă... Dacă se 
ține seama că asemenea demon
strații au avut loc in toată țara in 
același timp, este clar că o masă 
impresionantă de mal bine de 500 
mii de oameni a înfățișat eri... 
sentimentul general și voința în
treagă a majorității acestui popor. 
Fără îndoială că asemenea mani
festări nu pot să nu-și aibă con
cluziile lor politice... Marea masă a 
acestei țări a arătat eri precis că 
nu vrea dictatura, că respinge hi- 
tlerismul și fascismul și nu înțe
lege să renunțe la libertățile ne 
care le are. ci să lupte, dimpotri
vă.' pentru păstrarea și întregirea 
lor..." („Adevărul" nr. 16059 din 2 
Iunie 1936).

„DIMINEAȚA"
...Dacă întrunirea de ieri (24 mal 

—n.n.) a fost — dună cum am 
spus — spectaculoasă, a fost — in 
aceeași măsură — o mare demon
strație democratică. Spiritul poli
tic al întrunirii a fost subliniat o- 
dată cu primul grup, de diminea
ță... Aceștia (cetățenii — n.n.) au 
difuzat, cit a durat defilarea, nu

Demonstrații 
studențești

In lupta împotriva pericolului 
fascist, deosebit dc dinamic șl de 
combativ s-a manifestat tineretul, 
în primul rind U.T.C.-ul — sprijin 
de nădejde al partidului comunist.

La mobilizarea tineretului In 
lupta antifascistă au contribuit nu
meroase alte organizații de masă, 
care au activat sub îndrumarea 
P.C.R. Astfel, la începutul anului 
1936, în toate centrele universitare 
ale tării au avut loc mari acțiuni pro
testatare studențești conduse de 
Frontul Studențesc Democrat, La 
23 ianuarie 1936, peste 400 de stu- 
dentl. întruniți in Capitală, in sala 
din Pasajul Vilagros. pentru a dez
bate probleme profesionale, au fost 
atacați de un grup de huligani fas
ciști. Riposta a fost promptă ; pro
vocatorii au fost ^evacuați, iar adu
narea a adoptat o moțiune cu un 
pronunțat conținut democratic, an
tifascist. Apoi, sub lozincile „Jos 
fascismul !“. „Trăiască Frontul Stu
dențesc Democrat!1*, „Trăiască lupta 
antifascistă „Vrem pace", parti- 
cipanții au organizat o mare de
monstrație nocturnă. Din inițiativa 
„Comitetului de organizare a • ac
țiunilor de masă ale tineretului din 
Capitală", constituit din reprezen
tanți ai U.T.C., Frontului Studen
țesc Democrat. Tineretului Blocu
lui Democratic, Tineretului Uniunii 
oamenilor muncii maghiari din 
România (Madosz), Tineretului ra- 
dical-țărănist, Tineretului național- 
tărănist ș.-a. și cu participarea 
nemijlocită a secțiunii U.T.C. 
din sectorul III Albastru, a 
fost convocată In • după-amia- 
za zilei de 21 mai 1936. in sala 
Fabricii de chibrituri din cartierul 
Filaret, o mare întrunire a tinere
tului democrat din Capitală, in ca
dru) căreia au fost relevate sarci
nile care stăteau în acele momente 
in fața tinerei generații pe linia 
luptei împotriva fascismului. După 
întrunire, un grup numeros de ti
neri — în frunte cu utecistii — a 
pornit spre Parcul Carol (astăzi 
Parcul Libertății) pentru a depune 
o coroană de flori la Mormintul 
Eroului Necunoscut.

Cei care au luat cuvîntul au oma
giat memoria fiilor poporului ro
mân care s-au jertfit în lupta Îm
potriva, cotropitorilor Btrăini, adrb-‘ 
siiți. in -aceiași tWnfx tinerei 
rații tin vibrant apel de a continua ' 
aceste nobile tradiții patriotice prin 
lupta pentru pace, pentru apărarea 
independenței țării, amenințată de 
fascism. La încheierea solemnității 
și-a făcut apariția in parc o bandă 
de legionari care au smuls coroana 
de pe mormînt și au rupt-o. ata- 
cind pe participanți. Această pro
vocare huliganică a fost insă ener
gic respinsă de tinerii antifasciști 
care, in continuare, au demonstrat 
pe străzile din împrejurimi, scan- 
dînd lozinci antifasciste.

Opinia publică progresistă, presa 
democratică a vremii și-au expri
mat cabcla simpatie față de acțiunea 
tinerilor antifasciști. In același 
timp. Partidul Comunist Român a 
hotărit să imprime In tipografiile 
sale ilegale cărți poștale Ilustrate 
înfățișind momentul in care tinerii 
depuneau coroana de flori ne Mor
mintul Eroului Necunoscut și pur- 
tind următoarea Inscripție, extrasă 
dintr-una din cuvintările rostite cu 
acel prilej : „Jurăm cu toții ca 
unul că vom lupta cu arma In 
mină pentru libertatea șl Indepen
dența poporului român, că nu vom 
putea tolera să fim subjugați de o 
dictatură fascistă care să ne arunce 
Intr-un război de opresiune contra 
altor popoare".

Constantin PETCULESCU

0 □ H B B B

mai parole democratice cari au 
Însuflețit pe participanți. Diferiți 
„șpeakeri" au arătat ce Înseamnă 
hitlerismul și ce pacoste reprezin
tă războiul pentru sărăcime și, mai 
ales, cine profită după urma lui. 
Iar in sală, in grădină și pe Calea 
Călărași — din str. Lucaci pină in 
calea Văcărești — ascultătorii răs
pundeau intr-un glas : Jos hitle- 
rismul ! Jos războiul șl profitorii 
lui !

Parolele, ca o completare oportu
nă, erau ilustrate prin sute de pan
carte care defilau peste șirurile 
lungi și entuziaste ale poporului..." 
(„Dimineața", nr. 10567 din 26 mal 
1936).

„ARENA"
„Mă strecor cu greutate prin 

gloata ce ocupă strada din jurul 
sălii Tomis. Mii de oameni. Pla
carde. placarde. placarde. Trăiască 
democrația I Jos dictaturile război
nice ! ti vrem liberi pe antifasciști I 
Mare fierbere. Strigăte : Vrem 
pace ! Jos guvernul ! Vrem front 
popular l Sala și holul cinemato
grafului, grădina de vară, strada 
gem de lume... Mereu sosesc in 
gruouri compacte cetățeni din di
ferite cartiere. Cei dirt circa 25 și 
28 au străbătut orașul manifestlnd 
cu oumnul strins contra guvernu
lui. pentru front popular. pentru 
eliberarea antifasciștilor. La piață, 
numărul lor a aiuns la vreo 3 000. 
Se zăresc Dlacardele comitetelor de 
apărare a detinuților antifasciști, 
ale comitetelor cetățenești, mani
festele frontului democratic stu
dențesc. E impresionantă această 
demonstrație a forței de mobilizare 
a organizațiilor și lozincilor demo
cratice...11. („Arena", nr. 7 din 31 
mai 1936).
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Vizita secretarului general
Arabe, Mahmud Riad

La Ministerul Afacerilor 
• u început, miercuri

Intre
Externe 

■pul, miercuri dimineață, 
convorbiri oficiale între George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne nl Republicii Socialiste Româ
nia, și Mahmud Riad, secretarul ge
neral al Ligii Arabe.

La convorbiri participi Nicolae 
Ghrnea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, directori din M.A.E., 
precum șl persoanele rare însoțesc 
pe ^secretarul general al Ligii

Cu acest prilej au fost evocate 
relațiile prietenești existente intre 
România și țările arabe. Secretarul 
general. Mahmud Riad, a făcut, de 
asemenea, o prezentare privind ac
tivitatea Ligii Arabe In dezvoltarea 
cooperării intre țările membre. Tot
odată. a avut loc un schimb de ve
deri asupra situației din Orientul 
Apropiat, precum și In legătură cu 
alte probleme internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească, de 
țelegere reciprocă.

in- 
in-

Ministrul afacerilor externe al 
Dublicii " • — •
Mai 
miercuri. _ _ _______
cretarului general al Ligii Z.r 
Mahmud Riad, si a soției sale.

Au participat membri ai guvernu
lui. ai conducerilor unor ministere. 
Instituții centrale, ai Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
st Africa si ai I.R.R.C.S.

Au luat parte ambasadorii Alge
riei. Republicii Arabe Egipt, Marocu
lui. Irakului. Iordaniei, insărcinații 

■'* ?ri ad-intorim ai Sudanului 
. reprezentantul permanent 

Eliberarea 
precum și

_     Re-
u Socialiste România. George 
•eseu. cu soția, a oferit, 

un dejun in onoarea se- 
_ general al Ligii Arabe.

cu aface
si Siriei. __________ _
al Organizației pentru 
Palestinei la București.

nersoancle care-1 însoțesc pe secre
tarul general al Ligii Arabe.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a reliefat In toastul s&u evo
luția ascendentă, pe multiple planuri, 
a relațiilor româno-arabe. caro se 
dezvoltă pe haza trainică a teluri
lor comune, care leagă România do 
țările arabe, si anume lupta Împo
triva colonialismului și neocolonia- 
lismului. împotriva politicii imperia
liste de forță și dictat. O importan
ță deosebită, a subliniat vorbitorul, 
nu avut-o vizitele președintelui 
României. Nioolae Ceaușescu. intr-o 
ii'ne de țări arabe, intilmrile și con
vorbirile avute cu șefi de stat și alte 
personalități marcante ale vieții po
litice arabe, acordurile și documen
tele __ •
ocazie.

In legătură cu _________ _ ...
confruntă Orientul Mijlociu, minis
trul de externe a reafirmat poziția 
României, care se pronunță in mod 
constant pentru soluționarea politi
că a conflictelor din zonă, ne baza 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate, 
ceea ce presupune retragerea Israe
lului din teritoriile ocupate, asigu
rarea dreptului la independentă și 
suveranitate al tuturor statelor din 
regiune, rezolvarea problemei po
porului oalestir.ean. respectindu-se 
dreptul său la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat propriu.

In toastul său. Mahmud Riad ?i-a 
exprimat satisfacția pentru prilejul 
de a vizita țara noastră, de a cu
noaște importantele succese obținute 
de poporul român, sub conducerea 
președintelui Nioolae Ceaușescu.

Secretarul general al Ligii Arabe 
a dat o înaltă apreciere rolului ju
cat de România, subliniind că incă 
de la început țara noastră a adop-

comune Încheiate cu această

problemele care

tat o poziție clară In coca ce privește 
conflictul din Orientul Mijlociu și, 
nlftturi dc alte popoare Iubitoare do 
pace, a depus eforturi și a militat 
pentru instaurarea unei păci dura
bile in noeastâ zonă. In prezent, a 
spus vorbitorul, lum-'a arabă a in
trat intr-o nouă etapă caro înseamnă 
un progres important in direcția 
dezvoltării sale economice și sociale, 
realizindu-se. In același timp, o 
apropiere intre țările arabe. Lumea 
arabă Întinde mina tuturor popoa
relor pent.ru o colaborare construc- 
ttvă in domeniul politic și economic 
și anii care urmează vor fi martorii 
afirmării acestei dorințe de colabo
rare fructuoasă între țările arabe și 
celelalte state.

In context, vorbitorul a relevat că 
relațiile dintre România și țările 
arabe se află- intr-un continuu pro
gres bazat pe obiective comune de 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru o lume mai dreaptă, mai 
bună, pentru o lume a păcij și co
laborării.

Ministrul de externe și secretarul 
general al Ligii Arabe au toas
tat in cinstea președintelui Nlcoiae 
Ceaușescu, 
arabă.

pentru prietenia româno-

★
după-amiază, Ion Pătan,Miercuri _____ , __

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe Mahmud Riad, secretarul ge
neral al Ligii Arabe.

In cursul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, s-a subli
niat cursul ascendent al relațiilor de 
colaborare și cooperare economică 
dintre România și țările arabe și au 
fost examinate posibilitățile de ex
tindere a acestor relații in viitor.

t
PROGRAMUL I

18.00 — 17.00 Telejcoall.
17.30 Telex.
17,35 TcîeElob : Suedia. Tntllnlre în 

munți — film documentar, 
producție a studiourilor sue
deze.

17.55 Agroenclclopedla — emisiune 
de știință și practică agricolă.

18.25 Atenție la... neatenție !
19,00 Familia : Anul mondial al 

populației.
19.25 1 001 de seri ; Prietenii Iul 

Buss Bunny.
19.30 Telejurnal.
20.00 Seară pentru tineret.
21.30 Floarea din grădină — eml- 

slune-concurs pentru tineri 
lnterprețl de muZlcâ popu
lară.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL TI

10,00 Film dooumentar-artlstic : 
„Pe meleagurile sălbatice ale 
Nordului". O producție a stu
diourilor canadiene. In regla 
lui Bill Mason. Premieră pe 
țară.

21.30 Tribuna tinerilor soliști. Con
certul orchestrei de studio a 
Radloteleviztunli române 
(partea a II-a). Dirijor : Lu
dovic Baci. Solistă : Roxana 
Lazâr. In program : Beetho- 
Ven — Concertul nr. 3 pen
tru plan și orchestră.

22 05 Cărți șl idei.

I 
F

cinema
• Percheziția : LUMINA
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Casă, dulce casă : CENTRAL 
— 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Căluțul roib : SCALA — 8.30; 
11; 13.30; 16: 18.30; 21.
• Contesa Walewska : SALA PA
LATULUI — 17.15 (seria de bilete 
5065) ; 20,15 (5066). PATRIA — 9,30; 
12.15; 15; 17.45; 20,30, CASA FIL
MULUI — 10; 12.15: 15.45. FAVO
RIT — 2,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

9;

• De bună voie șl nesilit de ni
meni : CAPITOL — 9.30; 11.45; 14; 
10.15; 18,30; 20,45, Ia grădină — 
20.15.
• La est de Java : BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13.30; 16; 18.30; 21. la 
grădină — 20.15, MELODIA — 6,45;
11; 13.15: 13.45; 18,15; 20,30.
• Apașii : FESTIVAL — 9.15;
11.30; 13,45; 16,15; 18.45; 21. la gră
dină — 20. LUCEAFĂRUL — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,45, FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.30. GRADINA DOINA - 20.
• Plimbare In ploaia de prlmâ-
\ară : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20.30, MODERN — 
9: 11,15; 13,30; 16; 16,15; 20,45, la 
grădină — 20,15.
• Cu miinile curate : VICTORIA
— 9.15: 11.30; 13.45; 16; 18.30; 20,45.
• Frații Jderi : MIORIȚA — 9;
12.30: 16; 19.30. CIULEȘTI — 12,30; 
16; 19,15, DACIA — 9: 12.30; 16;
19.30.
• Marinarul extraordinar f FLA
MURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30. GLORIA - ............... .......
16; 18.15; 20,30.
o Lady Caroline
11.15; 13.30; 15,45. . .......................... ..
grădină — 20. BUCEGI — 15,30; 18;
20.15, la grădină — 20,15.
o Luminile orașului : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,15, la 
grădină — 20,30, FLOREASCA — 
15.30; 18: 20,15.
o Jezebel — 14.30, Infamia —
16,30; 18,45, Normandie — 20,45 :
CINEMATECA (sala Union).
• Cat Ballou : LIRA — 13,30; 18;
20.15. la grădină — 20. VOLGA —
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15, MO-■ u'- 
ȘILOR — 9: 11,15; 15.45; 18; 20.
• Fata de pe Kosmaj : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Cidul : POPULAR — 10; 15,30: 19.
• Doamna cu cățelul : VIITORUL
— 16; 10; 20.
• Bani de buzunar : COTRO- 
CENI — 14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Acțiunea ..Focul" ; RAHOVA
— 15.30; 18; 20,15.
o Program de desene animate : 
DOINA — 9,39; 11.
• Un comisar acuză : DOINA — 
13.39; 15.45; 18.15; 20.30,
• Ce drum sâ alegi : ARTA — 
15: 17,30; 20, la grădină — 20,30.
• Trei scrisori secrete : FEREN
TARI — 15.30: 13: 20.15.
• Omul potrivit la locul potrivit : 
CR7NGAȘI — 16.
• Fata care vinde flori : CRTN- 
GAȘI — 18.
• Sorgul roșu : MUNCA — 15,30; 
18; 20,15.

• Valea prafului de pușcă : PA
CEA — 16: 18,15; 20,15, GRADINA 
TOMIS — 20.15.
• Rio Lobo : PROGRESUL — 
15,30: 18; 20,15.
• Omul din înalta societate j 
UNIREA — 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20,15.
• Păcală : COSMOS — 14,30;
17,15: 20.
• Tora ! Tora ! Tora ! : FLACA- 
RA — 9; 12,30; 16; 19,30.

t a t r

AURORA 
18.15; 20,30,

o Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (Ateneul Român. 6aia 
Studio) : Ciclul : „Dupâ-amlezile 
muzicale ale tineretului-. Recital 
de vioară Alexandru Orban, la 
pian Marieta Leonte. Recital do 
pian Remus Manoleanu. Recital de 
violoncel Andrei Csaba. La pian 
Victoria Petri — 19.
• Opera Română ; Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 19.30. (sala mlcâ) : Nă
pasta ; Conu’ Leonida — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19.30.
< .Teatrul Mic (!n sala Comedia 
a Teatrului Național) : După că
dere — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30.
• Teatrul 
fost odată 
19,30.
• Teatrul 
voy) 
soar .
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana
— 17. (sala din str. Academiei) : 
Un băiat isteț șl un rege nâtâflcț
— 17.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogatâ-n frumu
seți — 18.30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova
— 19,30.

evreiesc de 
un băiat și

stat : Au 
o fatâ —

„c.__  Tănase1 
„Pardon... scuzați... 
- 19,30.

(sala Sa- 
bon-

Noui hotel „Carpați din Baia MareAcești adolescenți în

Sosirea la București a secretarului
pentru transporturi al S. U. A.

La invitația conducerii Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor, miercuri la amiază a sosit In 
Capitală Claude Brinrg.ir. secretar 
pentru transporturi al Statelor Unite 
ale Amerlcli.

Oaspetele a fost lnlimoinat de 
Tralan Dudaș. ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, de alte 
persoane oficiale. Era de fală Harry 
G Barnes jr.. ambasadorul S.U.A. 
la București.

In aceeași zi. Emil Drftgânescu; 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al

Planificării, a primii pe Claude Brl- 
negar. secretar pentru transporturi al 
Statelor Unite ale Americil.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au parti
cipat ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor și ambasadorul 
S.U.A. la București.

Oaspetele a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu ministrul român al 
transporturilor si telecomunicațiilor.

(Agerpres)

România - Marea Britanie
în Capitală a avut loc, la 5 Iunie, 

adunarea de constituire a Asociației 
de prietenie România—Marea Brita
nie, adunare organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, sub egida Frontului 
Unității Socialiste.

Au participat Eugen Jebelcanu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, ai vieții noastre știin
țifice, culturale și artistice.

Au fost prezenți Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București, precum și J. P. Mackin
tosh, vicepreședinte, și sir Wiliam 
Harpham, directorul Centrului Ma
rea Britanie—Europa de est. alti 
membri ai delegației britanice la cel 
de-al IV-lea Colocviu româno-brita- 
nic, desfășurat In Capitala țării noas
tre.

Lulnd cuvlntul, Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S., a evidențiat 
dezvoltarea deosebită pe care o cu
noaște colaborarea și cooperarea ro- 
mâno-britanică. adincirea și multi
plicarea relațiilor bilaterale, In in
teresul progresului ambelor popoare, 
al apropierii prietenești și înțelege
rii reciproce, al păcii și colaborării 
pe continent și în lume.

A fost constituit apoi comitetul de 
conducere al Asociației de prietenie 
România — Marea Britanie. al că
rui președinte este prof. univ. dr. 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice. 
Vicepreședinți au fost desemnați 
acad. Elie Carafoli, președinte al 
Comisiei de astronautică a Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de comerț și industrie. loan 
Udrea, vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru energia nucleară. 
Gheorghe Dolgu. rectorul Academiei 
de studii economice. Marin Constan
tin. dirijorul corului „Madrigal".

Mulțumind pentru desemnarea sa 
ca președinte. Mihnea Gheorghiu și-a 
exprimat convingerea că asociația va 
contribui prin activitatea sa la adin
cirea cunoașterii reciproce, la dez
voltarea și întărirea in continuare a 
lqgăturilor fructuoase dintre cele 
dbuA-tări-JTwpoâfe.

în continuare a vorbit Derick 
Rosslyn Ashe. ambasadorul Marii

Britanii la București, care și-a ma
nifestat satisfacția pentru constitui
rea asociației și încrederea că aceasta 
va juca un rol influent in .dezvolta
rea pe mai departe a bunelor relații 
existente Intre cele două țări.

Sir William Harpham a transmis 
un salut ce’.or prezenți din partea 
( entrului Marea Britanie — Europa 
de est, afirmindu-și convingerea câ 
prin constituirea asociației schimbu
rile de valori culturale dintre cele 
două țări vor cunoaște o dinamică 
mereu ascendentă.

LĂ BUCUREȘTI

Congresul internațional
de marketing

După cum s-a mai anunțat. între 
23 și 26 iunie. Bucureștiul va găzdui 
Congresul internațional de marke
ting.

Tematica acestei reuniuni. „Mar
ketingul. necesitățile viitorului și 
cooperarea internațională". prileju
iește abordarea unor probleme eco
nomice de o deosebită actualitate. 
In cadrul celor trei sesiuni plenare 
vor fi dezbătute aspecte privind in
dustria. investițiile și materiile pri
me. agricultura și alimentația, co
merțul și cooperarea internațională, 
problema societăților mixte și a al
tor forme de cooperare. La manifes
tarea de la București și-au anunțat 
participarea personalități de seamă 
din domeniul marketingului, progno
zei și cooperării internaționale, spe
cialiști din cadrul diferitelor orga
nisme ale O.N.U.

In paralel cu desfășurarea lucrări
lor. vor fi organizate expoziții de 
produse reprezentative ale economiei 
românești, standuri de carte, pre
cum și alte acțiuni care vor ilustra 
contribuția tehnicilor de marketing 
in promovarea desfacerilor de 
mărfuri românești.

(Agerpres)

Aspirații și înfăptuiri suedeze

Numele Suediei e- 
vocă. Înainte de toate, 
un cadru natural aspru 
și sălbatic, dominat de 
păduri, lacuri Di fior
duri. de miresmele 
mării și amintirea vi
kingilor. Elementele 
dominante ale pcisi- 
lului conturează șl 
mai sugestiv preocu
pările oamenilor caro 
au vlețuit pe aceste 
meleaguri, pcrfectind. 
din generație in gene
rate. măiestria de a 
folosi cu hărnicie ceea 
ce le oferea natura.

Faima Suediei o 
constituie in primul 
rlnd industria. Punerea 
in valoare, la un ridi
cat nivel calitativ, a 
marilor rezerve de mi
nereu de fier, ca și a 
resurselor hidroener
getice. împreună cu 
dezvoltarea transpor
turilor maritime au 
determinat afirmarea 
tot mai largă, pe plan 
mondial, a vocației 
industriale a țării. Se 
exportă 85 La sută din 
laminatele feroase, 55 
la sută - din utilajul 
minier. 64 la sută xiin 
aparatura pentru tele
comunicații. 63 la sută 
din producția de hir
tie și carton. 74 la 
sută din automobile. 
84 la sută din mași-

nilc dc scris și calcul, 
Suedia fiind unul din 
participant!! activi la 
circuitul schimburilor 
internaționale.

în aceste condiții 
apar firești interesul 
suedezilor pentru ma
rile probleme ce fră- 
mintă omenirea, anga
jarea lor activă in e- 
forturlle pentru crea
rea în Europa șl in 
lume a unui climat al 
destinderii, securității 
șl înțelegerii. Se cu
noaște in acest sens 
contribuția Suediei la 
pregătirea șl desfășu
rarea conferinței ge- 
ncral-europene. la lu
crările Comitetului 
pentru dezarmare de 
la Geneva, ca șl ale 
altor reuniuni unde 
sint abordate proble
me arzătoare ale vie
ții internaționale.

Este un prilej de re
ciprocă satisfacție că, 
nu o dată, c\i prilejul 
unor asemenea reu
niuni și întilnirl. re
prezentanții români și 
suedezi s-au întilnit 
pe poziții similare sau 
apropiate, au conlu
crat strins, in spiritul 
stimei și înțelegerii 
mutuale, al năzuințe
lor comune in direcția 
promovării păcii și 
destinderii.

Larga paletă de 
preocupări și aspirații 
comune In aceste di
recții a favorizat el 
stimulat evoluția me
reu ascendentă a co
laborării româno-sue- 
deze in domeniile e- 
conomic, tehnico-ștl- 
intific. cultural, 
tenslficarea 
a acestor 
dorința ambelor 
de a Identifica 
posibilități și 1

In- 
contlnuâ 
legături, 

țări 
î noi 
forme 

de cooperare pe mul
tiple planuri cores
pund intereselor pro
gresului 
român șl suedez, ale 
păcii sl 
generale.

Consemnînd cu sa
tisfacție dezvoltarea 
raporturilor de prier 
tenie si colaborare 
româno-suedeze, opi
nia publică din țara 
noastră iși exprimă 
încrederea că ele vor 
cunoaște și In viitor 
o continuă extindere. 
Poporul român trans
mite poporului sue
dez. cu orile Iul săr
bătorii sale național.e, 
sincere felicitări 
urări de succese 
calea prosperității 
progresului social.

popoarelor
securității

ei 
pe 
fi

P. STANCESCU

SIMPOZIONUL: „Populația,
familia si

3
drepturile omului"

ȘANTIERUL TINERE
TULUI. Două cuvinte ade
seori alăturate, pentru a 
alcătui împreună — pre
cum betonul și armătura 
— numele anei structuri 
cu proprietăți remarcabile, 
începuturile i-au intrai in 
legendă : Bumbești-Live-
zeni, Salva-Vișeu, Agnita- 
Botorca... Dar mai există 
astăzi, oare, șantier care să 
nu fie — in sensul cel mai 
propriu — aJ tineretului, 
chiar atunci cind nu-i de
clarat ca atare ? Telecon- 
ferința noastră ne oferă 
prilejul de a afla ce dato
rează tineretului citeva 
dintre șantierele patriei, 
dar mal cu seamă ce dato
rează tinerii perioadei de 
muncă de pe șantier. Căci 
aceste locuri ..fierbinți'' 
afirmă ca 
educației 
muncă.

.se 
autentice scoli ale 
comuniste prin

exact cuvintele— Sint 
eu care aș fi vrut să în
cep — intră Virgil Tălaru 
..pe emisie". Pe platforma 
Combinatului de celuloză și 
hirtie din Drobeta Turnu- 
Severin. mulți dintre cei

care muncesc azi pe 
tier sau in 
intrate in 
lucrat, 
erau 
șantierul de 
tică organizat la acest 
biectiv. Au cunoscut astfel 
meserii pentru care, in- 
drăgindu-le. s-au calificat 
după absolvirea școlii. In 
prezent, peste 160 de tineri 
dintre foștii sau actualii 
brigadieri de pe acest șan
tier urmează cursul de ca
lificare in meseriile de o- 
peratori, mașiniști, laboran' i 
ș.a. Ana Mocanu, secretara 
organizației U.T.C. de la 
fabrica de carton ondulat, 
ne spune : „La început e- 
rau unii care, venind p& 
șantier, se arătau foarte 
grijulii ca nu cumva 
să-și murdărească pantofii, 
strimbau din nas in semn 
că aici nu e de ei. Așa in
cit a fost nevoie să ne 
ocupăm atent de formarea 
lor : am organizat dezbateri 
referitoare la găsirea ade
văratului drum in viață, la 
frumusețea și rostul me
seriilor ce Ii se oferă aici. 
Rezultatele se văd : tinerii 
reprezintă peste 90 la sută

au 
cind

pe

unitățile 
producție
\ remea 
de liceu, 
muncă patrio- 

o-

din efectivul unității noas
tre".

Nu e un secret că mai 
există absolvenți ai școlii 
generale sau posesori ai 
diplomei de bacalaureat 
care iși caută încă drumul, 
fără a se arăta utili socie-

un timp, au existat și 
simpli spectatori, elevi 
care se țineau de-o 
parte. Pină cind li s-a fă
cut rușine de colegii lor. 
Si au venit cu toții pe 
șantier. Pedagogul școlii. 
Kiss Miklos, mi-a povestit

La suita manifestărilor științifice 
naționale organizate in intimpinarea 
Conferinței mondiale a populației se 
adaugă recentul simpozion „Popu
lația, familia șl drepturile omului", 
reuniune ce a avut loc la București, 
sub egida Comitetului național ro
mân pentru organizarea Conferinței 
mondiale a populației. Comunicările 
prezentate, ca și dezbaterile care au 
avut loc s-au referit, printre altele, 
la locul și semnificația politicii ro
mânești in ansamblul efortului mon
dial pentru rezolvarea problemelor 
populației, la rolul familiei, ca ce
lulă de bază a societății socialiste, 
și respectarea drepturilor fundamen
tale — sociale, economice și politice 
— ale oamenilor muncii.

In prezent se constată pe plan 
mondial două fenomene de amploa
re : scăderea natalității in țările 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic și creșterea natalității — la 
niveluri foarte ridicate — in țările 
în curs de dezvoltare. Aceste feno
mene. însoțite de o scădere continuă 
a mortalității, au generat o sporire 
mai accentuată a populației in ță
rile in curs de dezvoltare.

In aceste condiții familia devine 
obiectul preocupării celei mai atente 
pentru polillîa fâSniografică. inditei 
rent dacă această politică urmărește 
stimularea natalității sau. dimpotri
vă. reducerea ei. Ca atare. țările 
care vor să obțină o reducere a na
talității aplică programe naționale 
de planificare familială la scară na
țională. pe cind țările interesate in 
creșterea natalității acționează asu
pra familiei cu mijloace economice, 
sociale, sanitare, educative, culturale 
etc.

înlăturarea decalajelor dintre popu
lația in creștere și dezvoltarea eco
nomico-socială nu se poate realiza 
pe baza unor soluții neomalthusia- 
niste. de limitare a creșterii popu
lației. Pornind de la analizarea unor 
atari situații, participanții la simpo
zion au fost unanim de acord ca 
Planul de acțiune mondial asupra 
populației, ce urmează a fi supus a- 
tentiei Conferinței mondiale a popu
lației în luna august, la București, 
să cuprindă soluții diversificate și 
politici demografice raționale, care 
să tină seama de propriile-nevoi e- 
conomice. sociale și culturale în lu
mina dreptului suveran pe care îl

au guvernele de a-și determina pro
priile lor politici demografice. Parti- 
cipanții la simpozion : economiști, 
juriști, medici, sociologi, demografi, 
statisticieni etc. au demonstrat că 
toate măsurile luate in cadrul poli
ticii noastre demografice converg 
către o asemenea politică, de asigu
rare a generației următoare superi
oară numeric.

Cifrele atestă caracterul realist al 
politicii demografice românești, care 
urmărește creșterea populației țării 
in raport direct cu dezvoltarea sus
ținută a economiei naționale.

Ca urmare a unor decizii luate, In 
special după cel de-al IX-lea Con-

In intimpinarea 
Conferinței mondiale 

a populației

greș al partidului, și a unor măsuri 
pe linie sanitară, legislativă, organi
zatorică S.ă,. s-au imbunătățit — res
pectiv au crescut — indicii de nata
litate și au scăzut mortalitatea și 
morbiditatea ; la acestea au contri
buit. in mod special, legislația cu 
privire La ocrotirea mamei și a co
pilului. lărgirea rețelei sanitare. îm
bunătățirea activității de educație 
sanitară a maselor, a instruirii pro
fesionale etc. Paralel cu abordarea 
macroanalitică a problemelor popu
lației. o serie de comunicări s-au 
referit la aspectele microanalitice. 
de abordare integrală și complexă a 
problemelor familiei ca celulă de 
bază a societății socialiste. In lu
crări și dezbateri s-a arătat contri
buția legislației familiei la întărirea 
coeziunii familiale, cifrele statistice 
prezentate demonstrind că. prin le
gislația in vigoare, familia este încu
rajată in toate secvențele ei ; limi
tarea posibilităților de divorț acțio
nează. de pildă, in favoarea perma
nentei vieții de familie, cu influențe 
pozitive asupra creșterii și educării 
copilului. O întreagă legislație, re
glementări și dispoziții de natură 
stimulativă privesc natalitatea : aju
toare de sarcini și lehuzie. indemni
zații de naștere, alocații pentru fa-

miliile cu mai mulți copii, alocația 
de stat pentru copii, acordarea unor 
ajutoare materiale suplimentare și 
stimulente morale mamelor cu mulți 
copii, organizarea de creșe și că
mine etc.

La rindul său. statutul social-eco
nomic al femeii atestă rolul crescind 
al acesteia in viața economico-socia- 
lă pe baza promovării egalității con
secvente a bărbatului și femeii, a 
dreptului la muncă, odihnă. învăță
tură. a drepturilor politice, a liber
tăților social-politice și a inviolabi
lităților garantate de constituție.

Pentru ca femeia să-și exercite 
conform cu aceste drepturi rolul său 
economico-social și. In același timp, 
funcția cea mai de seamă de soție și 
mamă In condiții din ce in ce mai 
bune, specialiștii, pe baza anchetelor 
întreprinse, au sugerat o serie de so
luții concrete (crearea unor servicii 
care să îi ușureze munca in gospo
dărie, mărirea rețelei de creșe și că
mine etc). Astfel de anchete vor 
trebui dezvoltate pe viitor intr-o mă
sură și mai mare — au propus parti- 
cipanții — în vederea fundamentării 
științifice a unor măsuri ce privesc 
politica noastră demografică. Ei s-au 
referit în special la anchetele sociale 
care să analizeze, în Qondițiile noas
tre concrete, evoluția familiei — 
structura și funcțiile ei — factorii 
sociali, economici, culturali, psiholo
gici și juridici care influențează for
marea și evoluția vieții familiale, 
așa incit să se poată ajunge la so
luțiile cele mai adecvate condițiilor 
noastre.

In legătură cu problemele sociali
zării in familie (pregătirea tineretu
lui pentru intrarea in societate) și 
problemele pregătirii forței de mun
că tinere, cercetătorii au subliniat 
rolul și funcțiile familiei prin pris
ma politicii demografice a României.

In concluzie, participants au sub
scris ferm la instaurarea unei noi 
ordini economice pe plan internațio
nal. la strategia strinsel corelări a 
dezvoltării noastre economice cu 
creșterea populației, la o planificare 
șl coordonare sincronă a dezvoltării 
economice cu creșterea demografică, 
conformă cu politica statului nostru. 
Deci o politică demografică activă, 
orientată spre sprijinirea creșterii 
populației și respectarea drepturilor 
fundamentale ale oamenilor muncii.

Elena MANTU

ȚESĂTURI MAI MULTE, MAI FRUMOASE Prestări de servicii
B A C A U (Corespondentul 

„Scinteii" Gh. Baltă) — De la 
începutul anului și pină acum, 
colectivul întreprinderii de pos
tav „Proletarul- din Bacău a 
livrat beneficiarilor interni și 
externi peste prevederile pla
nului mai mult de 6 000 metri 
pătrați de țesături. In toată a- 
ceastă perioadă, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici au a- 
cordat o atenție deosebită di
versificării producției și imbu-

nâtățirii calității stofelor. Au 
fost introduse in fabricație pes
te 100 de articole noi : stofe 
pentru sacouri bărbătești, stofe 
pentru costume de femei și o 
seamă de țesături destinate copi
ilor. Realizate intr-o gamă lar
gă de culori, cu desene adec
vate sezonului estival, stofele 
respective se recomandă prin- 
tr-o rezistență sporită, suplețe 
și o greutate specifică redusă.uniforme albastre..,

din toate colturile tării, a 
contribuit la modelarea u- 
nor caractere de adevărați 
muncitori, cinstiți și har
nici.

— „Elev-constructor" e 
un adevărat titlu de mîn- 
drie — adaugă, din Baia

ploma de onoare a C.C. al 
U.T.C. Mama unuia dintre 
acești băieți de ispravă 
mi-a mărturisit, impresio
nată de entuziasmul fiului 
ei : „Astă-vară. in vacanță 
fiind, o lună și jumătate 
și-a petrecut-o pe schele, cu

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
DE PE ȘANTIERELE TINERETULUI

tații. Un ciștig dintre cele 
mai evidente, cu dobindă 
pe termen lung, al zilelor 
petrecute pe șantier este, 
pentru tineri, tocmai sen
timentul tonic al împlinirii 
profesionale și cetățenești.

— Aș vrea să aduc ar
gumente concrete — inter
vine Tiimori Geza. Aici, la 
Centrul școlar al coopera
ției din Sf. Gheorghe. cei 
240 de elevi au contribuit 
ch:ar la construirea noii 
clădiri a școlii lor — lu
crări totalizind o valoare 
de peste 500 000 lei. Dar,

că. pentru o abatere disci
plinară. î-a interzis unui 
elev sâ mai participe la 
lucrări. După citeva zile, 
acesta l-a rugat cu lacrimi 
in ochi sâ-i îngăduie să-și 
reia locul in echipa de zi
dari. „Vă rog să-mi dați o 
altă pedeapsă : nu pot sâ 
îndur disprețul colegilor 
mei, care cred că eu nu 
mai vreau sâ lucrez !“ Pe 
lingă valorile materiale 
create pe șantier, munca 
— cot la cot — a dus la 
închegarea unor prietenii 
trainice intre tineri veniți

Mare, Gheorghe Susa. Mi 
s-a spus acest lucru pe 
șantierul Centrului școlar 
pentru personal tehnic in 
construcții, care a fost în
credințat elevilor inșiși. A- 
cești adolescenți în unifor
me albastre cu ecuson au
riu execută toate lucrările, 
de la fundații la mobilier 
și alei, fac o treabă de oa
meni maturi, iși dezvoltă 
simțul răspunderii. Nu-i 
o joacă de copii să con
struiești un grup școlar 
pentru 2 000 de elevi ! Șan
tierul a fost distina cu di-

colegii lui. O face cu mare 
plăcere, din tot sufletul. 
Eu le mulțumesc și le do
resc sănătate celor care au 
avut ideea de a deschide 
acest șantier unde, sint si
gură. se vor forma oameni 
întregi".

De la Timișoara. Cezar 
Ioana descrie atmosfera de 
pe unul dintre cele cinci 
șantiere locale ale tineretu
lui pentru construirea de 
cămine muncitorești — cel 
al Întreprinderii ..Industria 
linei", care va avea 440 de 
locuri.

— S-au prezentat să lu
creze voluntar aproape o 
mie de tineri și tinere. Sil 
via Cuc, țesătoare in 
schimbul C., îmi s^une ; 
„Felele din schimbul nos
tru au fost printre primele 
care au cerut sâ lucreze 
pe șantier. Este vorba de 
căminul in care vom locui 
multe dintre noi. Deși 
nu-s prea robustă. nu 
m-am sfiit să pun mina pe 
tirnăcop ; imi pare rău că 
nu mă pricep la instalații 
sau la finisaj. Oricum, mai 
avem multe de făcut : cu
rățenia generală după ce 
ies constructorii, nivelarea 
terenului din jur, planta
rea de pomi și flori, ame
najarea unor terenuri spor
tive".

De pe șantierul hidro
centralelor de pe Lotru. Ion 
Slanciu ne dă de știre că 
aproape jumătate dintre 
constructori sint brigadieri 
in cadrul șantierului na
țional al tineretului.

— La Vidra, ei au pre
luat lucrările de finisare a 
barajului și au lansat două 
inițiative : recondiționarea 
cintrelor. pinâ de curind 
aruncate la fier vechi, și

recuperarea din galeriile 
subterane a tuturor cablu
rilor electrice de forță, 
pentru a fi refolosite. Tot 
tinerii au preluat intregul 
complex de lucrări din pe
rimetrul barajului de la 

'Pctrimanu. Ion Nistor, co
mandantul șantierului na
țional al tineretului, se o- 
prește asupra semnifica
țiilor de ordin educativ : 
„Experiența constructorilor 
veterani, veniți de pe alte 
șantiere ale țării, se îmbi
nă armonios cu entpzias- 
mul tinerilor. O adevărată 
școală a muncii,, la care 
brigadierii învață și se că
lesc ca oameni și construc
tori, ca tineri comuniști. 
Faima șantierului nostru a 
ajuns departe : aproape 
zilnic primesc scrisori 
la tineri care mai 
încă pe băncile școlii 
care iși manifestă dorința 
să fie primiți, după absol
vire. ca brigadieri aici, la 
Lotru".

Șantierele tineretului... 
Permanența spiritului re
voluționar al tinerei ge
nerații educate de partid.

de 
sint 

Si

La Satu-Mare, U.J.C.M. a 
deschis o secție de automatică, 
prima de acest fel din județ, 
care execută la comandă, atit 
pentru unități socialiste, cit și 
pentru populație, lucrări de con
fecționări și reparații in dome
niul electronicii și automatiză
rii. Amănunte despre lucrările 
care se efectuează aici ne-a fur
nizat șeful secției, tehnicianul 
electronist Ludovic Haraszthy :

— O primă categorie de lu
crări pe care le executăm o 
constituie aparatele acustice și 
de sonorizare, cum sint ampli
ficatoare pentru orchestre, săli 
de conferințe, restaurante, gru
puri sociale, stații de amplifi
care pentru întreprinderi, am
plificatoare de curent continuu 
și alternativ pentru circuite de 
comandă electronice, stații de 
interfoane pentru legătura intre 
birouri sau încăperi diferite, in 
vederea optimizării fluxului in
formațional. De asemenea, con
fecționăm sesizoare de umidi
tate, sesizoare de flăcări, foc sau 
fum pentru paza contra incen
diilor, instalații și dispozitive 
pentru deparazitarea circuitelor 
electrice de la autovehicule, a- 
parate și dispozitive de protec
ție a muncii, tablouri de comandă 
pentru utilități .industriale (nu
mărarea automată a pieselor 
executate sau a unor procese 
tehnologice repetate), stații de 
încărcat acumuiatori pentru au
toturisme și motociclete, cir
cuite de comandă și schimbă
toare de tensiune in circuitele 
electronice de comandă etc. Di
versă este și gama de reparații 
pe care o execută secția : repa
rații de circuite electronice la 
magnetofoane. la utilaje cu 
comanda electronică din uni
tăți industriale. la aparate 
electroni- dicale. De retinut că 
secția sătmăreană a U.J.C.M. 
primește comenzi și pentru uni
tăți ..............din alte județe.

Gheorghe SAS ARMAN
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scintell'

pent.ru
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Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre, in numele poporului argen- 
tlnean si al meu personal, pentru amabilele felicitări transmise cu pri
lejul sărbătorii naționale.

JUAN PERON
Președintele națiunii arpentinene

Primiri la primul ministru 
al guvernului

Trlmul ministru al guvernului, 
Manea Minescu. a primit, miercuri 
dupA-nmiazA. p-' Robert Lx>uls Rn- 
geis. ambasadorul panadel In Re

publica Socialistă RomAnia, tn legă
tură cu încheierea misiunii «cestuia 
in l-arâ noastră.

Primire la C. C. al P. C. R.
Intllmt 
legnș V
Politic 
Vencnj

talia CC. ai P.C.R, face o xizilă In 
tara noastră.

Cu acest orilcj a avut loc un 
schimb reciproc de informații, care 
« a desfășurat Intr-o atmosferă căi

tă.dă. toi

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
DE ACTIVIȘTI Al P. C.

DIN CEHOSLOVACIA LA PRAGA

Lucrările reuniunii reprezentanților
uniunilor de arhitecți din țări socialiste
în zilele de 4 șl 5 iunie s-au des

fășurat la București lucrările reu
niunii reprezentanților uniunilor de 
arhitect! din țări socialiste. Au par
ticipat președinți și alțl membri ai 
conduci rilor uniunilor do nrhitectl 
dn Bulgaria. Cehoslovacia. R.P.D. Co
reeană. Cuba. RD. Germană, Mon
golia, Polonia. România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică,

Rouniunea a prilejuit un Iatr 
schimb de experiență in probleme

actuale do arhitectură și sistemati
zare. Au fost examinate, totodată, 
noi căi și modalități de dezvoltare a 
colaborării dintre uniunile profesio
nale «le arhltecților din țările parti
cipante la această intllnire.

La încheierea lucrărilor, conducă
torii deleznțiilor nu fost primiți de 
tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului.

(Agerpres)

5 ani de la crearea Guvernului
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud 
Excelenței Sale Domnului avocat NGUYEN HUU THO 

Președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului National de Eliberare 
din Vietnamul de Sud 

Președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud 

Excelenței Sale Domnului arhitect HUYNH TAN PH AT 
Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu el Republicii Vietnamului de Sud

uri (iupă-amiază 
de activiști ai 

st din Cchoslova- 
Mt roșia v 

ui secției 
in Ceho- 
C.C. al 

rhimb de 
ara noastră.

Delegația a fost salutată la sosire 
âșul Constantin Potingă. ad

junct’ al șefului secției propagandă 
SI presă a C.C. al P.C.R.

(

d«* tn'

Mlercurl dimineața a plecat la 
Praga delegația de activiști ai P.C.R.. 
condusă de Iile Morodan, secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
care. Ir invitația C.C. nl P.C. din 
Cehoslovacia, va face o vizită in 
schimb de experiență.

La plecare, delegația a fost condusă 
d<’ Nicolae Spinu, adjunct de ș. f de 
s -cție la Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale. Au fost pre^-nți reprezen
tanți ai Ambasadei Cehoslovaciei la 
București.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit, din partea mi
nistrului relațiilor externe șl culte
lor al Republicii Argentina, Alberto 
Vignes, o telegramă in care mulțu
mește pentru felicitările adresate cu 
prilejul sărbătorii naționale a aces
tei țări.

Miercuri după-amiază a sosit tn 
Capitală o delegație a Uniunii tuni
siene a organizațiilor de tineret 
(U.T.O.J.), in frunte cu Abdelhakim 
Tekava, secretar general al U.T.O.J. 
și secretar general al Tineretului 
Deșturian, care, la invitația C.C. al 
U.T.C.. va face o vizită in țara noas
tră.

NOUTĂTI TURISTICE
• 300 000 TURIȘTI 
PE VALEA OLTULUI

RM. VÎLCEA. (Coresponden
ta; ..Scratch". ion Stanciu). 
După dafe estimative, in peri
oada noului sezon estival. Valea 
Oltului va fi vizitată de peste 
300 000 de turiști din țară și dc 
peste hotare. Este firesc să se 
pună Întrebarea : sint pregătite 
organizațiile comerciale să sa
tisfacă Pe deplin exigențele 
unui număr atit de mare de 
oaspeți ?

— In ce privește condițiile de 
masă — ne spune tovarășul 
Gheorghe Marinescu, directorul 
întreprinderii comerciale de stat 
pentru alimentația publică Vil
cea — am luat din timp toa
te măsurile pentru repararea 
si modernizarea restaurantelor 
din municipiul Rm. Vilcea. ca 
si din celelalte localități. Tot
odată. se vor deschide noi uni
tăți de alimentație publică. Ast
fel. alături de restaurantele noi 
..Perla Oltului" din Căciulata, 
„Carul cu bere" din Rm. Vilcea 
și crama ..Drăgășani". in aceste 
zfie au «ru Vofffiăf fi Tnâfl-"' 
eurate două popasuri turistice

in apropierea municipiului Rm. 
Vilcea si in renumitul parc Os
trov din Călimâncști. Au fost 
redeschise, de asemenea, res
taurantul cu meniuri si servicii 
specifice „Hanul Haiducilor" și 
o terasă de vară cu 400 de locuri 
amplasată in noul parc din cen
trul orașului Rm. Vilcea. Pe de 
altă parte. încă din iarnă, cu 
ocazia cursurilor do ridicare a 
calificării personalului dc ser
vire. a fost pusă la punct „teh
nologia" de preparare a unor 
mincâruri specifice bucătăriei 
vilcene. mincăruri care, de alt
fel. au și fost cuprinse in lis
tele de meniuri ale restauran
telor din rețeaua I.C.S.A.P. Vil
cea.

• IN STAȚIUNEA 
SLĂNIC-PRAHOVA

în cunoscuta stațiune balneo
climaterică Slănic-Prahova se 
află numeroși oaspeți veniți la 
odihnă sau pentru tratamente 
antireumatice. Edilii locali, îm
preună cu O.J.T. Prahova au asi
gurat in acest an celor ce vin in 
stajiune condiții^ . .inal^uhătătit^ 
de cazar- ci? in.'-j si Ir * - 
ment. Astfel, localul vechii ad-

ministrații a salinei a fost com
plet renovat și do'at cu mobl- 
ljcr modern, creindu-se un plus 
d? 60 de locuri confortabile. 
Tot in acest pavilion s-a dat in 
folosință un restaurant-pensiu- 
ne eu laboratoare proprii de co
fetărie, preparate din carne etc., 
unde pot servi masa zilnic sute 
de persoane. Mai adăugăm și 
existenta unui dispensar medi
cal dotat cu aparataj și instru
mentar modern.

După cum ne informează vi
cepreședintele Consiliului popu
lar orășenesc Slănic. tovarășul 
Ion Saulea. prin muncă volun- 
tar-patriotică s-a amenajat un 
nou ștrand numit ..Baia Ver
de", apele sărate și iodate exis
tente in această zonă puțind fi 
folosite de circa 4 000 de oa
meni. La noul bazin natural, 
oaspeții vor avea la dispoziție 
cabine, dușuri, o plajă spațioa
să. chioșcuri cu răcoritoare și 
preparate reci. Se cere eviden
țiat și faptul că tot prin contri
buția cetățenilor, a deputaților 
s-au executat lucrări de lărgi
re a plajei și de modernizare a 
Băii Baciului.

♦
Președintele Curții Internaționale 

de Justiție de la Haga, Manfred 
Lachs, a sosit, miercuri, in Capitală 
pentru a face o vizită in țara noas
tră.

Oaspetele a fost salutat de Traian 
Ionascu. președintele Asociației de 
drept internațional și relații inter
naționale (A.D.I.R.I.), Adrian Dimi
tri u. secretar general al 
juriștilor din Republica 
România, de funcționari 
din Ministerul Afacerilor

★
La București a sosit, miercuri sea

ra. Armando Cantu Medina, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Statelor Unite Mexicane in Re
publica Socialistă România.

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, al Frontului Unității Socialiste, al poporului ro
mân șl al nostru personal, adresăm Excelențelor Voas
tre, Comitetului Central nl Frontului Național de Eli
berare, Consiliului Consultativ, Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud 
și eroicei populații sud-vietnameze cele mal sincere 
felicitări și un cordial salut frățesc, cu ocazia celei 
de-a 5-a aniversări a constituirii Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

De la crearea sa, Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud a condus cu succes 
lupta patriotică de rezistență împotriva agresiunii im
perialiste. a consolidat puterea revoluționara in teri
toriile eliberate ale Vietnamului de sud, dobîndind o 
largă recunoaștere și prestigiu pe plan internațional 
ca reprezentant autentic al populației sud-vietnameze.

Partidul Comunist Român, Guvernul Republicii So-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontițlui Unității Socialiste

cialiste România și întregul popor român, care și-au 
exprimat, in mod constant, solidaritatea internaționa- 
listă cu cauza dreapță a poporului vietnamez, iși rea
firmă sprijinul față de poziția consecventă a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu menită să ducă la înfăp
tuirea integrală a acordurilor de la Paris, aslgurîndu-sa 
astfel condițiile necesare pentru ca populația Bud- 
vietnameză să-și soluționeze singură problemele, fărfi 
amestec din afară, să se consacre dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale independente.

Vă urăm din inimă succese tot mal mari în lupta 
pentru făurirea unei vieți libere și independente in 
Vietnamul de Sud, pentru democrație, progres social și 
pentru reunificarea patriei și ne exprimăm convinge
rea că relațiile de prietenie și colaborare dintre po
porul român și populația sud-vietnameză se vor dez
volta continuu în interesul reciproc, al cauzei luptei 
antiimperialiste, al păcii în întreaga lume.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Asociației 
Socialistă 
superiori 

Externe.

Recepția oferită de ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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La librăria „Junimea" din Iasi a 
avut loc, miercuri, deschiderea unei 
expoziții cu lucrări apărute in Edi
tura Academiei bulgaro de științe. 
Sint prezentate peste 200 de volume, 
reviste și alte publicații științifice.

*
La Muzeul tehnic „Ing. Dimitrie 

Leonida" din Capitală a fost inau
gurată, miercuri, o expoziție de o- 
biecte aero-spațiale donate de Am
basada S.U.A. la București. Sint 
reunite aici macheta, in mărime na
turală. a modulului lunar în care 
as‘ronauții americani ai misiunii 
.,Apollo 11" au aselcnizat la 21 iulie 
1969, echipamente de cosmonauți, 
precum si imagini-document înfăți- 
șind momente din această expediție. 

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a cincea ani
versări a creării Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. ambasadorul a- 
cestei țări la București. Lam Van 
Luu. a oferit miercuri o recepție.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu. Dumitru Popescu. Ștefan 
Voitec. Iosif Uglar. Maria Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Vietnamului de Sud, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ-

tionale. George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, și alți 
membri ai guvernului, conducători 
de organizații obștești, personalități 
ale vieții științifice și culturale, ge
nerali. ziariști.

Erau prezent! șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
al ti membri ai corpului diplomatic.

★
nia, a transmis o telegramă de feli
citare doamnei Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări 
a constituirii Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Comitetul național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, împreună cu Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa au adresat o telegramă de 
felicitare Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare și 
Alianței forțelor naționale, democra
tice și pașnice din Vietnam.

De asemenea, U.G.S.R., U.T.C.,
U.A.S.C.R., Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii șt Uniunea ziariști
lor au transmis telegrame de felici
tare organizațiilor similare din Re
publica Vietnamului de Sud.

Solidari cu aspirațiile de pace, libertate

Constantin CAPRARU: . 
corespondentul „Scinteii"’

și unitate națională ale poporului vietnamez

,.ROMÂNIA-FILM“ PREZINTĂ I
„CĂLUȚUL RO1B

Ieri in țarâ : Vremea a fost în gene
rai frumoasa, cu cerul variabil. S-au 
semnalat ploi slabe șl cu caracter de 
averse. însoțite de descărcări electrice 
în zona de munte, nordul Banatului, 
sudul Crișanel, Bărăgan, sudul Dobro- 
gei șl zona subcarpatică a Olteniei șl 
Munteniei. Temperatura aerului la ora 
14 a marcat o ușoară scădere în ju
mătatea de nord a țării șl a oscilat la 
amiază între 16 grade la Petroșani și 
Tulnlci și 23 de grade la Calafat. In 
București : Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vintul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru 7, S șl J iu
nie. în țară : Cerul va fi schimbător, 
cu Innorărl mai pronunțate In Jumă
tatea de nord-vest a țării, unde vor 
cădea ploi locale, care vor avea șl ca
racter de averse, Însoțite de descărcări 
electrice. în rest, averse Izolate după- 
amiaza. Vînt moderat. Minimele vor fi 
cuprinse Intre 5 și 15 grade, iar ma
ximele între 18 șl 2G de grade, local 
mal ridicate. în București : Vreme re
lativ frumoasă, cu oer variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

PRONOEXPRES

Film american, ecranizare dupâ John Steinbeck. Regia : Robert Totten. Cu 
HENRY FONDA și MAUREEN O'HARA

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 5 IUNIE 1974.

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
990 427 lei din care 145 886 lei report.

EXTRAGEREA I : 15 35 17 21 14 20.
EXTRAGEREA a II-a : 44 28 38 37 31.

1
ÎN INDUSTRIA LOCALĂ HUNEDOREANĂ

Valorificarea superioara 
a resurselor locale

Tn perioada care a trecut din 
acest an. colectivele de muncă 
din unitățile întreprinderii ju
dețene Hunedoara de Industrie 
locală au realizat o producție 
suplimentară in valoare de a- 
proape 10 milioane lei. în ace
lași timp, pianul livrărilor La 
fondul pieței a fost depășit cu 
peste 2 100 090 lei. ceea ce a 
contribuit in mod direct la o 
mai bună aprovizionare a popu
lației cu mărfuri de Larg con
sum și cu produse de uz înde
lungat. Din totalul producției 
realizate in această parte a a- 
nului, circa 43 la sută o repre
zintă producția de bunuri de 
larg consum, diversificată in 
circa 290 produse, cu peste 500 
sortimente.

Conducerea întreprinderii ju
dețene Hunedoara de industrie 
locală se preocupă insistent de 
dezvoltarea activității producti
ve pe seama valorificării mai 
eficiente a resurselor locale. 
Studiile ți forajele efectuate In 
acest- scop au evidențiat in a- 
propierea localității Băcia e-

xistența unor resurse de ape 
minerale estimate la o valori
ficare de 15—20 milioane litri 
pe an. De asemenea, la Ocoli
șul Mare, in urma studiilor în
treprinse au început lucrările 
pentru exploatarea unor rezer
ve de bioxid de carbon natural, 
fiind încheiate contracte cu în
treprinderile de specialitate 
pentru imbutelierea și livrarea 
acestui produs natural. în ceea 
ce privește materializarea pe 
un plen superior a cooperării 
cu diferite ramuri ale econo
miei noastre, in zona localită
ții Poieni au (ost identificate 
importante rezerve de bentoni- 
tă — utilizată îndeosebi in in
dustria petrolului și in meta
lurgie. Pentru această nouă va

lorificare au fost deja întocmi
te studiile și proiectele de exe
cuție a unei moderne cariere, 
de unde se vor extrage și livra 
anual peste 74 000 tone bento- 
nitâ. >

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"
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a - 1 , I>, n' .Ci .
*••‘Toporul Vietnamului de. sud celebrează' astăzi Împlinirea a cinci 

ani de la crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu. La 6 iunie 1969, 
Congresul reprezentanților poporului de pe intreg teritoriul Vietnamu
lui de sud, convocat din inițiativa Frontului Național de Eliberare și 
a Alianței forțelor naționale democratice și de pace, a hotărit insti
tuirea unui nou cadru de organizare a puterii revoluționare. Această 
dată avea sâ prefațeze un nou și glorios capitol in cronica bogatelor 
tradiții de luptă ale patrioților sud-vietnamezi.

Poporul român, care de la început a urmărit cu simpatie și fră
țească solidaritate succesele patrioților sud-vietnamezi. pronunțindu~se 
in mod ferm in sprijinul cauzei drepte a Vietnamului luptător, a sa
lutat cu căldură constituirea Guvernului Revoluționar Provizoriu. Țara 
noastră s-a numărat printre primele state din lume care au recunoscut 
oficial G.R.P. ca reprezentant autentic al populației sud-vietnameze, 
stabilind relații diplomatice la rang de ambasadă cu Republica Viet
namului de Sud.

Tn anii care au trecut de atunci, 
forțele armate de eliberare, sub 
conducerea F.N.E. și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu, au repur
tat importante victorii, provocind 
grele infringeri adversarului pe 
întreg teritoriul sud-vietnamez ; in 
același timp au fost lărgite și con
solidate zonele eliberate, G.R.P. 
afirmindu-se ca singurul reprezen
tant autentic al populației sud-viet
nameze. Aceste succese, ca și ma
rile victorii obținute de R.D. Viet
nam jn rezistența împotriva agre
siunii, dovedind invincibilitatea 
cauzei unui popor ce iși apără 
ființa națională, libertatea și inde
pendența, au dus la semnarea, in 
urmă cu un an, a Acordului de la 
Paris.

In perioada care a urmat, in zo
nele eliberate ale Vietnamului de 
sud — care cuprinde trei pătrimi 
din- teritoriu, incluzînd centre ur
bane și mari linii de comunicație, 
zone strategice din regiunile de 
munte, de cimpie și litoral, cu bo
gate resurse naturale neexplorate 
— a început să se infiripe o viață 
nouă. Mobilizindu-și toate energii

le. populația sud-vietnameză a tre
cut la refacerea localităților dis
truse, la dezvoltarea economiei. In 
acest timp, Guvernul Revoluționar 
Provizoriu și-a întărit și mai mult 
influența, și-a consolidat și mai 
mult prestigiul in rindul maselor 
populare, atit in zonele eliberate, 
cit și in celelalte regiuni ale țării, 
aflate încă sub administrația saigo- 
neză. Totodată, a crescut puternic 
prestigiul său internațional. Pină 
in prezent, G.R.P. a fost recunoscut 
oficial și a' stabilit relații diploma
tice cu peste 40 de țări.

Așa cum se știe, violînd prevede
rile Acordului de la Paris in dife
rite regiuni ale Vietnamului de sud, 
forțele saigoneze au reluat opera
țiunile armate împotriva zonelor 
eliberate și au dezlănțuit un val 
de teroare in regiunile pe care le 
controlează. Ca urmare a poziției 
obstrucționiste a regimului de la 
Saigon, consultările dintre cele 
două părți sud-vietnameze și lu
crările comisiei militare mixte au 
foăt suspendate. în această situație, 
G.R.P. se pronunță pentru respec
tarea . strictă a încetării focului,

cntiroH ■ .'ti
pehtru .^opâlUlior in ve
derea reglementarii problemelor in
terne.

Țara noastră, care, așa cum se 
știe, a militat cu fermitate pentru 
încetarea agresiunii S.U.A. și re
glementarea pe cale politică a con
flictului din Vietnam corespunză
tor intereselor vitale ale poporu
lui yietnâmez, a acordat întregul 
său sprijin, material și moral, poli
tic și diplomatic, Vietnamului 
luptător, se pronunță pentru respec
tarea scrupuloasă a prevederilor 
Acordului de la Paris, astfel incit 
să se creeze condițiile pentru 
instaurarea păcii in această regiune 
atit de greu încercată.

Dind expresie gindurilor și sen
timentelor întregului nostru popor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul român iși re
afirmă solidaritatea militantă față 
de cauza dreaptă a eroicului popor 
vietnamez, urindu-i succes deplin 
in eforturile sale pentru construirea 
unei patrii libere și prospere, pen
tru dezvoltarea democratică, de 
sine stătătoare, a Vietnamului de 
sud. pentru înfăptuirea reunificarii 
țării".

Nutrind din totdeauna o profundă 
prietenie și admirație față de 
eroicul popor vietnamez, opinia pu
blică din țara noastră iși exprimă 
încrederea fermă că, sub condu
cerea F.N.E. și a Guvernului Re
voluționar Provizoriu, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud vor 
dobindi noi și însemnate victorii 
în lupta lor dreaptă pentru afir
marea năzuințelor și aspirațiilor 
lor fierbinți de a trăi in pace, in- 
tr-o patrie' liberă, unificată și in
dependentă. ’

D. ȚINU
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FOTBAL: Joc bun, rezultat onorabil

ROMÂNIA - OLANDA 0-0
Partida de aseară a fotbaliștilor 

noștri — la Rotterdam, cu reprezen
ta' iva Olandei — avea să fie, in
tr-adevăr, un sever și concludent 
examen, oferind, in același timp, e- 
lemente suplimentare antrenorilor 
atit pentru a aprecia capacitatea 
generală (fizică și tehnică) a actua
lei garnituri, cit și pentru a ști in 
c - măsură ideea de joc (încă ia faza 
cristalizării) denotă o anume com
petitivitate. în fond această partidă 
a pus fotbalul și fotbaliștii noștri 
in fața unei formații din elita soc- 
cerului internațional, reprezentativa 
Olandei — apreciază specialiștii — 
situindu-se acum, Ia „ora mondiale
lor". in rindul marilor favorite ale 
luptei pentru titlul suprem.

Din felul in care a transmis crai
nicul Radiodifuziunii, ca șl din apre
cierile sale exprese a reieșit un 
fapt îmbucurător : echipa română a 
făcut un joc curajos, plăcut, rezol- 
vind cu brio atacurile și șuturile pe
riculoase la poarta lui Răducanu 
(portarul nostru a apărat senzațio
nal !). dar a pus la rindu-i la grea 
Încercare poarta adversă. Pentru

prima parte a reprizei, fotbaliștii 
noștri au preferat, pare-se, să joace 
in retragere, contraatacind in mo
mentele propice. Tactica le-a reușit, 
apărarea, cum spuneam, făcindu-și 
pe deplin datoria. Toți cei patru 
fundași — Cheran, Sandu Gabriel. 
Antonescu și Anghelini — avind 
fiecare in parte, dar și in corpore, o 
comportare notabilă. Au existat apoi 
minute in șir cind Inițiativa a tre
cut de partea noastră. Prin pase și 
driblinguri, executate cu precizie 
și In mare viteză, înaintașii au pă
truns. in careul olandez, la doar 
cițiva metri de poartă, insă, prin 
Dumitrache, Lucescu și Dinu, au 
ratat mari ocazii. Jocul este în ge
neral alert, spectaculos, ambele e- 
chipe reușind să „smulgă" aplauze 
in repetate rinduri. în primele 45 
de minute nu B-a înscris nici un gol, 
dar prestația echipelor — chiar și 
fără a fi marcat — satisface pe cei 
peste 30 000 de spectatori aflați in 
tribunele stadionului „Feyenoord".

Echilibrul se păstrează și după 
pauză, cu toate că fotbaliștii olan
dezi se află de mai multe ori in si

tuații favorabile. Un moment greu 
pentru echipa noastră in min. 70 ; 
la șutul, cu fentă, al lui Suurbier, 
Răducanu plonjase in partea opusă. 
Mingea însă se lovește de unul din 
apărători și pericolul este înlăturat. 
Fiqalul marchează ofensiva insis
tentă a formației gazdă, in rindul 
căreia, de altfel, antrenorul Michels 
a folosit, in repriza secundă, patru 
jucători noi. în general însă, in a 
doua sa jumătate meciul este mai 
puțin spectaculos, ceva mai lent 
chiar, ambele echipe resimțindu-se 
după eforturile și ritmul alert din 
prima repriză.

Rezultatul de egalitate, ca și jocul 
în sine, Înseamnă pentru fotbaliștii 
noștri o frumoasă realizare. Echipa 
s-a prezentat mai omogenă, cu o 
bună legătură intre compartimente, 
evidențiindu-se apărarea imediată, 
în special Răducanu și Antonescu.

Echipa României a jucat in urmă
toarea formație : Răducanu — Che
ran, Antonescu. G. Sandu, Anghe
lini — Dinu, Dumitru, Iordănescu — 
Lucescu, Dumitrache, Kun.

. I. D.

IN CITEVA RINDURI
BOX. — Campionatele europene 

pentru tineret au continuat ieri la 
Kiev cu penultima reuniune a sfer
turilor de finală. în limitele cate
goriei mijlocie-micâ. Vasile Didea l-a 
învins la hunele (decizie 5—0) pe 
Mihaly Dudaș (Ungaria). în limitele 
categoriei ușoară, reprezentantul 
nostru Carol Hajnai l-a întrecut la 
puncle pe bulgarul Stepanov. La ca
tegoria cocoș, pugilistul bulgar An- 
dreikovski l-a învins prin KO teh
nic pe Constantin Buzdugeanu. Pină 
in prezent, din echipa României 
pentru semifinale s-au calificat cinci 
boxeri : Dragu, Dafinoiu, Didea, 
Hajnal și Istrate.

TENIS. — ,Pe terenurile arenei 
Roland Garros din Paris, ieri au în
ceput campionatele internaționale de 
tenis ale Franței. Iată primele re
zultate : Toma Ovici (România)-Al- 
varez (Argentina) 6—2. 6—3 ; Brown 
(Ș.U.A.)-Bertolucci (Italia) 6—4, 5—7, 
6—2 ; El Shafei (Republica. Arabă 
Egipt)-Lutz (S.U.A.) 7—5, 6—2 ;

ATLETISM. — Pe stadionul olim
pic din Helsinki, finlandezul Pekka 
Paeivaerinta a ciștigat proba de 5 000 
m cu timpul de 13’47’*8/10. Concu
rentul român Iile Floroiu s-a situat 
pe locul șase, cu 13'52'’, in timo ce 
camuionul olimpic Lasse Viren (Fin
landa) a ocupat locul 13. cu 
13’55’’8/10. La aruncarea suliței, fin
landezul Hannu Siitonen a stabilit 
cea mai bună performanță mondială 
a sezonului ; 87,50 m.

HALTERE. — Campionatele euro
pene de la Verona au programat în
trecerile de la categoria semigrea. 
Victoria a fost decisă... de greutatea 
corporală a concurentilor. Primul s-a 
clasat — cintărind mai puțin — so
vieticul David Rigert cu un total de 
385 kg (172.500 plus 212,500 kg), se
cundat de bulgarul Andon Nlkolov 
—385 kg (175 kg plus 210 kg). Re
zultatul celor doi sportivi constituie 
un nou record mondial (vechiul re
cord — 382.500 kg — aparținea lui 
Rigert).

FOTBAL. — Meciuri de verificare 
a'e participantelor Ia turneul final 
al C.M. : la Florența, Fiorentina — 
Uruguay 2—0: la Sofia. Lokomotiv — 
Bulgaria 2—1 ; la Oldenburg (R.F.G.), 
Zair — V.F.B. Oldenburg 5—2 ; Ia 
Belgrad, Iugoslavia — Anglia 2—2.

CICLISM. — Etapa a 19-a a turu
lui ciclist al Italiei, Valsugana-Por- 
denone (146 km), a fost cișligată da 
italianul Paolini in 4h 04'39”. în cla
samentul general individual conti
nuă să conducă belgianul Eddy 
Merckx, ui-mat, la 33 sec., de italia
nul Gimondi.

Ș^H. — Maestra sovietică Nana 
Aleksandria s-a calificat in finala 
turneului candldatclbr la titlul mon
dial feminin de șah. Ea a ciștigat 
semifinala de la Riga. invinglnd 
pe compatrioata sa Marta Șui cu 
5,5-2,5 puncte.
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LA LUSAKA AU ÎNCEPUT

rubian a salutai 
c noul guvern 
*dit dorința dr 

ținui război s 
alriean".

Lui

geneva: Semnarea planului privind
aplicarea Acordului de dezangajare 

a forțelor siriene și israeliene
Operațiunile prevăzute încep azi

berna intîlnirea delegației P. C. R
cu președintele Partidului Socialist Elvețian DE PRETUTINDENI

ll’SVKA s (Agerprcs). — în capitala Zamblrl au început, mirrcnrl, 
' ••rblri intre o delegație a guvernului portughez, condusă dc mi- 
irnl dc externe. Mario Snares, si o delegație a Frontului dc l.libc- 

In MazamMr. condusă dc președintele FREI IMO, Samora Ma- 
pcnlru determinarea liltorului politic al acestui teritoriu.

Marla Soarr« a precizat ră guver
nul este hotăril să continue convor
birile cu FRELIMO pină la realiza
rea unui consens general. Totodată, 

a exprimat speranța că intil- 
cu reprezentanții FRELIMO 

r desfășura intr-o atmosferă 
!ă.

Zamblei apre- 
ca pe un e- 

j Întreaga A- 
Pcntru prima dată — șcrie 
TIMES Or ZAMBIA* 

lrilr vlzind independența 
ri africane se desfășoară pe

★
Președintele FRFI.IMO, Samora 

Machel. a d< -’.11.11 la re.i sa in 
ciollala Z.ambicl „dreptul la In
dependentă este un drept inalienabil 
al poporului mozambican si. de n- 
ceca. in cadrul convorbirilor trebuie 
să fie examinat doar mecanismul 
transmiterii puterii către ponorul din 
Mozambic. condus dc FRELIMO".

GENEVA 5 (Corespondență de In C. Vlad). — în sala de consilii a 
Palatului Națiunilor s-a desfășurat, miercuri, ședința grupului dc lucru 
utilitar creat in cadrul ('onfcrln|ci pentru pace in Orientul Apropiat. 
Ne/ii delegațiilor Siriei Israelului, generalul Adnan Waliih Tapara, 
st. respectiv, generalul licr.l Shafjlr, precum șl generalul Ensio Sillas- 
viio, comandantul forțelor O.N.U. in Orientul Apropiat, au semnat pla
nul de punere In aplicare a Acordului de dezangajare a forțelor israc- 
hene $i siriene pe frontul din înălțimile Golan. La icdln(a grupului au 
'■ it puric, dc asemenea, reprezentantul Egiptului In grupul de lucru 

i/.'hir, generalul Talia El Magdoub, ji adjunc|it șefilor dc delegații ale 
r. . de pace in Orientul Apropiat.

darea problemelor politice In Ori
entul Apropiat. El a exprimat spe
ranța că atitudinea constructivă șl 
pozitivă care a caracterizai intilni- 
rca va constitui o încurajare pentru 
toate părțile angajate In căutarea 
unei păel drepte in regiune".

BERNA 5 (Agerprcs). — Miercuri, 
delegația CC. al P.C.R., formată din 
tovarășii Mihai Telescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv z‘. 
C.C. al P.C.R.. prim-șccrelar ol Co
mitetului ludețean Timiș ol P.C.R., 
șl Ghizola Vass. membru al C.C. al 
P.C.R., «-a Intilnit, la Borna. cu 
Arthur Schmid, președintele Parti
dului Socialist Elvețian.

Mulțumind pentru mesajul do sa
lut și prietenie adresat de tovarășul

al

Nfcolae Ceaușcscu. Arthur Schmid a 
evocat cu multă plăcere convorbirile 
avute cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român. In 1972. la 
București. Președintele Partidului 
Socialist Elvețian * transmis tova
rășului Nlcolne Ceaușcscu cele mal 
cordiale salutări șl urări dc sănă
tate si fericire personală, Iar po
porului român — urări de prosperi
tate «I noi succese.

,Vom

principiul autodc- 
elnr africane și 
icceptăm toate con- 
hotărm" — a de- 
'cs, la sosirea in 
opera in mod loial 
Națiunilor Unite in 
lor sale", a spus cl.

LONDRA. — Guvernul britanic 
*-a oferit să acorde facilitățile pen
tru a nulea fi organizate la Londra, 
negocieri intre reprezentanții guver
nului portughez si cei ai Frontului 
pentru Eliberarea Mozamblculul 
(FRELIMO). Ministrul portughez al 
afacerilor externe. Mario Soares, șl 
ministrul de stat la Foreign Office, 
David Ennals, au avut marii o in- 
treVcdere pe aeroportul din Londra, 
unde șeful diplomației 
făcut o escală in drum

portugheze a 
spre Lusaka.

„întreprindem primii noștri pași pe

lu<

U.R.S.S. ți S.U.A. la Conferința
Trln acest act — * declarat gene

ralul Siilasvuo. In cuvlntul de în
chidere a ședinței — grupul militar 
dc lucru al conferinței și-a Îndeplinit 
mandatul privind definitivarea de
taliilor Acordului de dezangajare, 
urmlnd ca joi să înceapă procesul 
efectiv dc dezangajare șl separare 
a trupelor. Mulțumind reprezentan
ților Israelului șl Siriei pentru coo
perarea și înțelegerea _
In cursul convorbirilor, el a «ubli- 
niat că discuțiile purtate au ' ' 
caracterizate de dorința de a 
soluții ținind seama dc interesele 
legitime ale ambelor părți. Acest 
fapt, a adăugat el, constituie o dez
voltare a experienței dobindlle In 
cursul convorbirilor de la kilometrul 
101 și n condus la un progres sta
bil In activitatea desfășurată. Ge
neralul Siilasvuo a subliniat că re
zultatele obținute reprezintă „pași 
inițiali dc o importanță vitală pe 
calea lungă și dificilă spre o paco 
dreaptă și trainică in Orientul Apro
piat". Cele două acorduri de dezan
gajare și separare a trupelor — in 
sectoarele egipteano-israclian și si- 
riano-israelian — vor trebui să cre
eze atmosfera propice pentru abor-

manifestate

fost 
găsi

Forțele O.N.U. ocupă 
zona-lampon

GENEVA 0 (Agerprcs). — Agen
ția Associated Press Informează din 
Geneva că. la citeva ore după sem
narea documentelor finale ale acor
dului de dezangajare dintre Siria și 
Israel. In zona înălțimilor Golan, 
unitățile de observatori al O.N.U. au 
Început eă ocupe, miercuri, zorta- 
tampon dintre armatele siriană și 
lsraeliană. Pe de altă parte, agenția 
United Press International anunță 
câ Israelul a început să retragă. In 
aceeași zi. echipamentul greu de pe 
pozițiile ocupate pe Platoul Golan. 
Aceste retrageri inițiale nu includ 
arme sau trupe, ci se referă la in
stalații. cum ar fi construcțiile din 
prefabricate ridicate In cursul celor 
81 de zile de schimburi de focuri.

democratizării"
Un discurs ol președintelui Spinola

LISABONA. — Intr-un discurs 
rostit in orașul Tomar, președintele 
Portugaliei, generalul Antonio de 
Spinola. ..întreprindem
primii noștri pași pe calea democra
tizării. justiției sociale și a păcii". 
„Dc aceea — a adăugat președintele 
— este necesar ca poporul portughez 
să lie conștient dc realitatea econo
mică a țării, să știe să spună -nu» 
acelora care încearcă să saboteze pro
cesul de democratizare in curs și să

se pună în gardă împotriva mane
vrelor reacționare".

★
DJAKARTA. — Un referendum va 

avea loc, in luna martie 1975, in 
insula Timor, pentru a determina 
statutul acestui teritoriu, a anunțat, 
la Djakarta, un reprezentant al gu
vernului portughez. Timor, o insulă 
din arhipelagul indonezian, este în 
prezent împărțită intre Portugalia 
și Indonezia.

„Nu există altă cale decit recunoașterea

independenței popoarelor din colonii"
Interviul secretarului general al P.C. Portughez, A. Cunhal

LISABONA. — Alvaro Cunhal. se
cretar general al P.C. Portughez, a 
acordat corespondentului special al 
postului iugoslav de radio Sarajevo 
un interviu, in cadrul căruia a abor
dat unele dintre problemele care 
preocupă in prezent Portugalia.

Referindu-se la importantele schim
bări petrecute in țară. Alvaro Cun
hal. care este, totodată, ministru 
fără portofoliu in guvernul civil 
provizoriu. a caracterizat esența a- 
cestor prefaceri prin cuvintele : 
„Poporul nostru poate acum să res
pire liber, poate să discute, să se 
organizeze". El a declarat că pri
vește cu încredere continuarea pro
cesului de democratizare și 
ciat că va fi posibil să se

a apre- 
cadă de

acord asupra unor alegeri libere, 
desfășurate intr-un regim democra
tic, conform speranțelor și aspira
țiilor maselor populare. Secretarul 
general al P. C. Portughez a arătat, 
de asemenea, că există condiții de
osebit dc favorabile pentru întări
rea unității celor trei partide poli
tice mai importante — comunist, so
cialist și liberal — precum și posi
bilități excelente pentru întărirea a- 
iiâhțeî dintre popor și forțele ar- . 
mate.

Referindu-se la problema .colo
nială. Alvaro Cunhal a relevat că, 
in ce privește partidul comunist, 
acesta consideră că nu poate exista 
altă reglementare decit recunoașterea 
independenței popoarelor respective.

r

PARIS:

de ani, pe plajele

Normandieî...
tinut...Normandia, 

calm, dominat de co
line înverzite și măr
ginite spre Marea Mî- 
necii de faleze înalte, 
stincoase, alternînd cu 
plaje bine amenajate, 
spălate de flux și re
flux. De-a lungul dru
mului se inșiruie sate 
liniștite cu locuitori 
pașnici: cultivatori,
crescători de vite, pes
cari sau muncitori, in 
porturile din apro
piere.

Dar acest pămint pi
toresc este presărat la 
tot pasul de vestigii 
care amintesc trecăto
rului de una din cele 
mai mari bătălii din 
ultimul război mon
dial. Peste tot — caze
mate și forturi de be
ton. monumente co
memorative. cimitire. 
Peste tot oamenii mai 
in virstă iși aduc a- 
minte și azi de acea 
noapte de 6 iunie 1944, 
cind marea, cerul și 
pămintul s-au invăl-. 
mășit năprasnic sub 
miile de guri de foc 
abătute asupra acestei 
fișii de țărm nor
mand, vestind începu
tul debarcării trupe
lor aliate, „operația 
Overlord".

...„îmi aduc aminte 
eă marea devenise 
furtunoasă om prin 
patru sau cinci iunie, 
povestește un bătrîn 
pescar din Lion-sur- 
Mer (aici toate așeză
rile sint „pe mare"). 
Totuși, așteptam, spe
ram, simțeam că de
barcarea trebuie să 
aibă loc. Secretul era 
bine păzit, dar fiecare 
din noi — membrii 
grupei de rezistență 
— știam exact ce vom 
avea de făcut in „ziua 
cea mare". Trebuia să 
tai cablurile telefonice 
rare legau cazematele 
de pe faleză de co
mandamentul german 
3e la Caen. Am’ exe- 
mtat ordinul in pri-

Atlanticului 
naziștii ii 
ca inex- 

stră-

mele ore ale dimineții, 
zind debarcarea a în
ceput".

...De la Lion-sur- 
Mer, naționala 814 
șerpuiește de-a lungul 
țărmului spre istmul 
Cotentin. Pe un pro
montoriu al falezei un 
monument impresio
nant înconjurat de 
fortificațiile unei ruine 
evocă intensitatea bă
tăliei. Apoi drumul co- 
Doară spre o plajă 
nesfirșită: Arroman
ches. Aici a fost unul 
din punctele cheie ale 
debarcării, care a des
chis cel de-al doilea 
front.

Zidul 
pe care 
prezentau
pugnabil a fost 
puns. în scurtă vre
me Parisul, apoi în
treaga Franță aveau 
să devină libere. Nu 
mai era multă vreme 
pină la Ziua Victoriei, 
pină la infringerea 
totală a hitlerismului, 
— marea victorie a u- 
manității la care. a$a 
cum este cunoscut, 
contribuția hotărâtoa
re au adus-o Arma
tele Sovietice, care 
au purtat pe umerii 
lor greul războiului.

Au trecut 30 de ani 
de atunci, dar urme
le luptelor mal 
încă prezente, 
plajă au mai 
mas și astăzi vestigii 
a’.e ambarcațiunilor 
de desant, iar De 
străzile orașului sint 
expuse tancuri si tu
nuri care au partici
pat la lupte. Prin 
„Muzeul debarcării" 

. amenajat aici. Arro- 
manches-ul a devenit 
un loc de pelerinaj, 
reinviind in fata vi
zitatorilor duritatea și 
eroismul bătăliei.

$i totuși, fată de 
am ploarea I uptelor, 
pierderile înregistra
te de forțele aliate au 
fost relativ reduse.

sint 
Pe 
ră-

Strategii și istoricii 
militari explică acest 
succes prin uriașa 
presiune la care erau 
supuse armatele 
Ier is te pe frontul 
răsărit. In zilele 
barcării Armata 
Sie pătrundea in 
lonia. eliberind 
torii vaste de sub ju
gul fascist. In aceleași 
zile, comuniștii și pa- 
trioții români Dregă- 
tcau intens trecerea 
la înfăptuirea practică 
a planului insurecției 
naționale armate an
tifasciste.

Intr-adevăr, succe
sul debarcării s-a da
torat. in bună mă
sură. luptelor fățișe 
sau subterane care in 
numeroase tari ale 
Europei măcinau for
ța trupelor 
riște. Intr-o 
pariziană am găsit un 
vechi exemplar al 
ziarului 
te" apărut in 
litate. Pe prima 
gină — un apel : 
datoria noastră, 
trioți francezi, să 
tensificăm lupta 
potriva ocupantului, 
prin toate mijloacele 
si fără intirziere. Vom 
grăbi 
celui 
front 
rării 
este ____ .. .
septembrie 1942".

Astăzi „Ghidul 
bastru" prezintă 
calitatea Arromanches 
astfel : „274 locuitori ; 
mic port de pescari și 
stațiune balneară fa
milială lntr-o depre
siune a falezei". Iar 
primii turiști ai aces
tei veri trec cu emo
ție prin sălile „Muzeu
lui debarcării", in 
vreme ce bătrinii pes
cari Iși deapănă, 
jurul unui pahar 
..calvados". amintirile 
acelor zile de neuitat.

hit- 
de 
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exemplar 
„L’Humani- 
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in- 

Im-

astfel formarea 
de-al doilea 

și ceasul elibe- 
patrieiZiarul 
datat ..august-
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P. DIACONESCU

K. WALDHEIM : „Soluționarea problemei palestinene 
este un element esențial al reglementării situației 

din zonă"
DAMASC. — Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, care între
prinde un turneu intr-o serie de 
state din Orientul Apropiat, și-a în
cheiat vizita la Damasc, unde a avut 
convorbiri cu președintele Siriei, 
Hafez Al Assad. și cu ministrul de 
externe, Abdel Halim Khadam. El a 
vizitat, de asemenea, înălțimile 
Golan.

„Convorbirile cu oficialitățile si
riene — a declarat Kurt Waldheim 
— s-au referit, intre altele, la dife
rite aspecte politice ale crizei din 
Orientul Apropiat și la rolul O.N.U. 
in zona care separă forțele militare 
siriene pe frontul de pe înălțimile 
Golan". Evocind situația din Orien
tul Apropiat in ansamblu, secretarul 
genera} al O.N.U. a declarat : „Am 
luat un start bun spr^ reglementarea 
crizei, Iar separarea forțelor militare 
nu constituie decit o primă etapă pe 
calea unei soluții globale". Kurt 
Waldheim a evidențiat necesitatea 
reluării lucrărilor Conferinței de la 
Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat și și-a exprimat speranța 
că in cadrul ei va fi realizat un pro
gres considerabil.

Pe de altă parte. secretarul 
general al O.N.U. a subliniat „nece
sitatea unei soluționări a prohibiției 
palestinene, element esențial al re
glementării crizei din Orientul Apro
piat".

pecte ale situației din regiune, pre
cum și probleme privind rolul for
țelor de observatori O.N.U. ce vor 
fi instalate pe înălțimile Golan. 
K. Waldheim și-a exprimat speran
ța că forțele de observatori vor fi 
amplasate integral in următoarele 
citeva zile, devansîndu-se astfel li
mita de 20 de zile stabilită prin a- 
cordul de dezangajare. Pe de altă 
parte, intr-o declarație făcută la so
sire, el a .....................
timp, „au 
tanți spre 
pial".

subliniat că, in 
fost realizați pași 
pace în Orientul

ultimul 
impor- 
Apro-

TEL AVIV. — Sosit miercuri, In 
Israel, secretarul general al O.N.U. 
a conferit cu vicepremierul și mi
nistrul de externe al țârii-gazdă, 
Yigal Allon. Au fost discutate as-

ROMA:

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 

SI COOPERARE IN EUROPA 
ț

Adoptarea unor recomandări privind dezvoltarea 
economicecolaborării

GENEVA 5 (Agerprcs). — în «ub- 
comisia pentru schimburile comer
ciale a Conferinței pentru securitate 
șl cooperare In Europa, au fost dis
cutate pe larg și convenite o serie 
de recomandări a căror aplicare va 
facilita diversificarea șl dezvoltarea 
comerțului Intre statele de pe con
tinent. Printre recomandările adop
tate in acest 6ens figurează și cele 
referitoare la cooperarea in domeniul 
marketingului, simplificarea și stan
dardizarea nomenclaturilor comercia
le și reglementarea pe bază de ar
bitraj a litigiilor comerciale.

Programul noului 
guvern francez
PARIS 5 (Agerprcs). — Primul mi

nistru francez. Jacques Chirac, a de
clarat. miercuri, cu ocazia prezentă
rii programului guvernamental în 
fata parlamentului, că „independen
ța națională va rămine un obiectiv 
intangibil al politicii externe a țării. 
Franța, a adăugat premierul. va 
contribui, cu toate mijloacele care-i 
stau la dispoziție, la continuarea și 
dezvoltarea politicii de destindere in 
lume, in vederea realizării unei 
păci durabile". Referindu-se la re
lațiile cu Statele Unite. Chirac a a- 
firmat că Franța va desfășura „o 
Dolitică de cooperare pe o bază de 
strictă egalitate".

Pe plan intern. Jacques Chirac 0 
anuntat un program de austeritate 
nentru combaterea inflației si redu
cerea deficitului balanței de olăti-

în subcomisia privind cooperarea 
tehnlco-științifică sint examinate 
propunerile făcute de delegațiile 
României, U.R.S.S., Angliei, S.U.A., 
Ungariei, R.D.G., care privesc dez
voltarea și ameliorarea formelor șl 
metodelor de cooperare. Propunerile 
făcute de delegația țării noastre au 
In vedere facilitarea accesului tu
turor țărilor la cuceririle științei șl 
tehnologiei moderne, precum șl e- 
laborarea șl realizarea de proiecte 
de Interes comun In ramurile de 
virf ale științei și tehnicii.

• AUTOCAMIONUL 
1 000 000. "Poal° <l ,n“1' 
nit pe străzile morilor o- 
r-așe. sau pe drumurile taiga
lei. Participă la cele mai mari 
șantiere ale cincinalului, trans
portă dimineața pilnc la maga
zine sau lapte la grădinițele fcl 
căminele de copii" — Pre
zintă Pravda" autocamionul 
„Zil-130", cu prilejul unui eve
niment deosebit : ieșirea do pe 
porțile uzinei respective a ma
șinii de acest tip purtind nu
mărul 1 000 000. Pentru onoarea 
de a monta autocamionul ..ju
biliar" a avut loc o adevărată 
întrecere, In care a învins 
schimbul condus de maistrul 
Ivan Tarasov. Ci nd pe banda 
conveierului a fost așezat sa
șiul mașinii Jubiliare, era ora 
0,50 ; la ora 11,50 autocamionul 
era predat celui care-i va purta 
de grijă, Alexcl Besciastnov, 
unul din cei mai buni șoferi ai 
capitalei sovietice. In aclama
țiile mulțimii strinse in curtea 
uzinei, „stăpinul" . autocamionu
lui a făcut o laconică declara- 
țle-angajament : „La revedere, 
după 400 000 kilometri fără re
parații capitale". După care 
„jubiliarul" a intrat in rindurile 
numeroșilor săi confrați care 
brăzdează drumurile Uniunii 
Sovietice.

BOLIVIA

Tentativă nereușită
de revoltă militară

LA PAZ 5 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat al ministerelor de 
Interne și informațiilor din Bolivia, 
trupele loiale guvernului bolivian au 
Înăbușit tentativa de revoltă organi
zată de un grup de tineri ofițeri, 
deținlnd în prezent un control deplin 
asupra situației. Trupe și blindate 
aparțiriînd regimentului Tarapaca 
au înconjurat, miercuri, Palatul pre
zidențial, cerind gărzii să se predea 
In decurs de o oră. Un purtător de 
cuvînt al guvernului a precizat că, 
In timpul evenimentelor, președintele 
Hugo Banzer lipsea din palat.

agențiih de prese transmit
Președintele Adunării Le

gislative a Republicii Cos- 
tfl RîCtJ, A1f°nso Carro Zuniga, 
l-a jji-imi}, pe . ambasadorul României 
lâ San jose, Constantin Stănescu. Au 
fost abordate probleme ale relațiilor 
dintre România și Costa Rica și, în
deosebi, dintre parlamentele celor 
două țări.

Conferința O.I.M. La Pala-
tul Națiunilor din Geneva 6-a des-

chis cea de-a 59-a Conferință a Or
ganizației Internaționale a Muncii, 
la care participă delegații din 133 
de state. România este reprezenta
tă de o delegație condusă de amba
sadorul Constanțip . Ene. Principalul 
document — raportul intitulat ..Ac
țiunea O.I.M. — probleme și perspec
tive". prezentat de directorul gene
ral el Biroului International al Mun
cii. Francis Blanchard, enunță pro
bleme din domeniu] muncii și po
liticii sociale.

Delegația de partid șl 
guvernamentală a R.D.G., 
condusă de Erich Honecker, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G.. care se 
află In vizită . oficială de prietenie 
In Polonia, la invitația C.C. a] 
P.M.U.P. si a Consiliului de Mi
niștri. a început, miercuri, convor
biri cu o delegație de partid si gu
vernamentală a R. P. Polone, con
dusă de Edward Gierek. prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.

Fostul premier isrctelicm, 
Golda Meir, și-a prezentat demisia 
din parlamentul țării, punind astfel 
In aplicare intenția sa, anunțată an
terior, de a se retrage din viața po
litică activă.

Acordul polono-spaniol
In vederea dezvoltării comerțului, 
navigației, colaborării economice, in
dustriale și tehnologice bilaterale a 
fost semnat la Madrid.

Amplu curent de opinie

împotriva provocărilor fasciste
Deosebit de viguroa

să s-a dovedit reacția 
opiniei publice italiene 
față de ultimele pro
vocări fasciste, ce au 
culminat cu criminalul 
atentat de la Brescia, 
in urma căruia au 
(ost ucise șapte per
soane și rănite alte 90. 
Din fabrici și din școli, 
de la sate și din bi
rouri, de pretutindeni, 
s-a ridicat vocea pu
ternică de protest a 
clasei muncitoare, a 
forțelor largi democra
tice. Milioane de oa
meni, care au luat 
parte la demonstra
țiile, mitingurile și 
marșurile organizate in 
cele mai diferite loca
lități ale peninsulei, 
cu prilejul grevei ge
nerale de săptămina 
trecută, și-au exprimat 
cu hotărire indignarea 
față de noile acte de 
samavolnicie ale fas
ciștilor. „NU fascismu
lui I DA democrației 
și progresului !“ —
aceste lozinci s-au fă
cut auzite cu putere 
ca un laitmotiv, in 
toate manifestațiile 
din ultimele zile. Con- 
damnind unanim cri
mele comise la Bres
cia, sute de mii 
participanți la 
nile de protest 
manifestat cu 
tate voința lor de a 
bara calea fascismului, 
de a apăra constituția 
democratică, de a ac
ționa pentru progres 
social, libertate și de
mocrație. „TREBUIE 
SA SE FACA LUMI
NA ASUPRA -COM
PLOTULUI NEGRU», 
TREBUIE SA FIE 
SCOASE fN AFA
RA LEGII MIȘCA
REA SOCIALA ITA
LIANA (PARTIDUL 
NEOFASCIST) ȘI CE
LELALTE ORGANI
ZAȚII ȘI MIȘCĂRI 
DE INSPIRAȚIE FAS
CISTA" — arăta In 
cadrul impresionantu-

de 
acțiu- 
și-au 

fermi-

lui miting de la To
rino Giorgio Benve
nuto, secretarul gene
ral al 3indicatului 
muncitorilor din in
dustria metalurgică.

De mai bine de cinci 
ani, ciți s-au scurs de 
la atentatul similar 
din Milano, aceste 
mișcări și organizații 
fasciste s-au dedat la 
un lung șir de uneltiri 
și distrugeri, in cadrul 
așa-numitei „strategii 
a tensiunii", urmărind 
să lovească în institu
țiile democratice ale 
statului, să răstoarne 
echilibrul politic, să 
facă se prevaleze ten
dințele de dreapta. Ele 
și-au înmulțit atenta
tele cu bombe asupra 
sediilor partidelor și 
organizațiilor demo
cratice, provocările și 
violențele la adresa 
reprezentanților aces
tor organizații. In 
zonele de munte din
tre Aquila și Rieti a 
fost descoperită chiar 
In aceste zile o tabără 
de antrenament a 
unei organizații fas
ciste, strins legată de 
cea de la Brescia și 
care iși propunea or
ganizarea unei 6erii de 
atentate cu prilejul 
sărbătorii naționale de 
la 2 iunie. Investiga
țiile Întreprinse de 
carabinieri și poliție 
au arătat că organiza
ții ca „Anul zero", 
„Ordinea neagră", 
„Mișcarea de acțiune 
revoluționară", „Echi
pele de acțiune muso- 
lineană" slnt sprijinite 
din punct de vedere 
financiar de așa-numi- 
tul „patronat negru", 
recurgind totodată, 
pentru sporirea fondu
rilor de care dispun, 
și la odiosul sistem al 
răpirilor de persoane.

Noul lanț de aten
tate fasciste, care a 
culminat cu masacrul 
din „Piazza della 
Loggia" de la Brescia,

au primit riposta ho- 
tărită a Frontului unit 
antifascist, care re
unește toate partidele 
*i organizațiile demo
cratice din țară.

tn numeroase decla
rații făcute in aceste 
zile, conducători ai 
partidelor politice de
mocratice, ai organiza
țiilor 6indicale, mem
bri ai administra
țiilor comunale și-au 
reînnoit hotărirea de a 
acționa pentru de
mascarea și izolarea 
bandelor fasciste. Con- 
damnind noile atentate 
fasciste, premierul 
Mariano Rumor a sub
liniat. cu prilejul ulti
mei reuniuni a Con
siliului de miniștri, că 
guvernul iși va inten
sifica acțiunile în ve
derea descoperirii șl 
pedepsirii responsabi
lilor de actele de vio
lență fascistă.

Reinnoind poziția lor 
fermă de apărare a 
ordinii democratice, 
reprezentanții Partidu
lui Comunist Italian, 
care s-au aflat și de 
această dată în pri
mele rinduri ale 
frontului unit anti
fascist, au subliniat 
din nou necesitatea 
realizării unui plan 
de acțiune general și 
coordonat pentru dis
trugerea definitivă a 
terorismului fascist, a 
comploturilor care a- 
menință republica. 
„Conștiențl de respon
sabilitățile lor, comu
niștii vor promova șl 
de acum înainte Iniția
tivele lor unitare, vor 
milita pentru o largă 
acțiune comună a ma
selor populare, in 
scopul de a asigura o 
rezolvare pozitivă și 
democratică a gravelor 
probleme care frămln- 
tă Italia", «e arăta tn- 
tr-o recentă rezoluție 
a Direcțiunii P.C.I.

Radu BOGDAN

Dslegația F.N.E. din Viet
namul de sud, condusâ de 
Tran Hoai, membru al C.C. al F.N.E., 
care se află la Delhi, a fost primită 
de ministrul afacerilor externe al In
diei, Swaran Singh. Conducătorul 
delegației F.N.E. a declarat că mi
nistrul de externe indian a dat asi
gurări că guvernul Indiei va lua, tn 
curind, in considerare recunoașterea 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud și stabilirea de relații diploma
tice cu Republica Vietnamului de 
Sud.

Un acord do colaborare
Intre camerele de comerț ale 
R. P. Ungare și Statelor Unite a 
fost parafat la Budapesta. Acordul, 
care va fi semnat in toamnă la 
Washington, prevede, între altele, 
crearea unui consiliu economic un- 
garo-american, avind in sarcină pro
movarea relațiilor economice șl co
merciale dintre cele două țări.

Printr-un ordin al pre
ședintelui Nixon, semnat la 
recomandarea ministrului justiției, 
a fost abolită lista partidelor și orga
nizațiilor considerate „subversive" 
in timpul administrației Truman. 
Printre acestea se aflau Partidul Co
munist din S.U.A., Partidul muncito
rilor socialiști, Brigada Abraham 
Lincoln, din care fac parte ameri
canii care au luptat în războiul din 
Spania alături de republicani, orga
nizații ale femeilor, tineretului ți 
populației de culoare etc.

Guvernul peruan a
demisia contraamiralilor
Arrospide Mejia și Alberto 
chea Queirolo din funcțiile_ ....
nistru al locuințelor și, respectiv, 
șeful Oficiului național de integrare. 
In aceste funcții au fost numiți 
viceamiralul Augusto Galvez Velarde 
și contraamiralul Jorge Parodi.

1

ALGERIA. Preocupări 
pentru dezvoltarea 

învățămintului
ALGER 5 (Corespondență 

de la Mircea S. lonescu). In 
capitala Algeriei se află in pra
gul intrării parțiale in func
țiune o importantă instituție de 
invățămint superior — Univer
sitatea de științe tehnice — 
care va pregăti cadre de specia
liști in diferite domenii de ac
tivitate. Noua universitate este 
proiectată pentru circa 10 000 de 
studenți.

La Oran, al doilea centru uni
versitar al țării, urmează a fl 
construit in curind un nou lăcaș 
de invățămint superior, pentru 
8 000 de studenți. La Constan
tine sint in construcție, in pre
zent, facultățile de construcții, 
arhitectură, chimie industrială.

In toate regiunile țării se 
anunță terminarea construcției 
unor școli de toate gradele. O 
importantă prevedere a actualu
lui plan cvadrienal, in care a 
intrat Algeria din acest an, o 
constituie dezvoltarea continuă 
a întregului sistem de invăță
mint, inclusiv școlile profesio
nale de pe lingă unitățile in
dustriale.

• UN „DURER" DES
COPERIT LA ZAGREB. 
In vechea catedrală din orașul 
iugoslav Zagreb se află dc a- 
proape cinci secole o pinză cu 
subiect biblic intitulată „Răs
tignirea de pe Golgota". atri
buită pină recent unui pictor 
necunoscut din secolul al 
XV-lea. După îndelungi cerce
tări, dr. Zelko Jirousek. profe
sor de istorie a artelor la fa
cultatea de filozofie din locali
tate. a descoperit că pinza res
pectivă aparține celebrului pic
tor Albrecht Dlirer. Tabloul a 
fost pictat in anul 1495, cind 
Albrecht Diirer, pe atunci in 
virstă de 23 de ani, se afla in 
Italia.

• LA TELEFON: GLU
MA ZILEI. Cițiva cen{i, un 
telefon și un număr sint de 
ajuns pentru o porție de... 
bună ' dispoziție. Ideea de-a 
furniza glume prin telefon 
aparține societății de telefoane 
AT&T din New York, care 
primește zilnic din partea celor 
mai buni umoriști americani, 
înregistrate pe bandă, ultimele 
lor glume. Noua metodă de 
„inveselire de la distantă", pur
tind numele de „formează-o- 
glumă", se bucură de o largă 
audientă ; nu mai puțin de 3.3 
milioane persoane au format in 
prima lună acest număr al bu
nei dispoziții. Media zilnică a 
celor care recurg la noua pres
tație telefonică se ridică la 
50 000.

• DE 592 DE ORI LA 
TRIBUNAL. Un record mon
dial cu totul aparte a fost rea
lizat de cetățeanul englez 
George Linstrum. de 78 de ani, 
din orașul Leeds : din 1922 și 
pină astăzi, a compărut de 592 
de ori in fața instanțelor de ju
decată. Ca urmare, a fost tre
cut și in așa-numita „Carte 
Guiness a recordurilor". Cauza 
deselor sale conflicte cu legea : 
beție și comportare necuviin
cioasă. Acum citeva zile, cind 
s-a aflat din nou in fata jude
cătorului, avindu-se in vedere 
virstă sa înaintată, a fost a- 
chitat.

• ENIGMĂ DEZLE
GATĂ DUPĂ 700 DE 
ANI. Printre „crimele perfec
te" ale istoriei se număra, pină 
nu de mult, și dispariția miste
rioasă, în anul 1274, a episcopu
lui danez Jacob Erlandsen. s4 
știa despre el că fusese exilat, 
in 1260, de către Tegele Erik, 
dușmanul său, și că 14 ani mai 
tirziu obținuse permisiunea, in 
urma intervențiilor papei, de a 
se întoarce acasă. Neexplicată 
a rămas moartea lui neaștepta
tă, survenită imediat după în
toarcerea din exil. Iată insă că 
săpături recente in vederea 
unor lucrări de canalizare efec
tuate in orașul Lund au scos 
la lumină un schelet identifi
cat. fără putință de greșeală, 
ca fiind cel al episcopului. Și 
astfel criminalistica modernă a 
elucidat, după 700 de ani, mis
terul : episcopul a fost ucis cu 
un obiect ascuțit, care i-a per
forat in două locuri craniuL

anunțat 
Ramon 
Indaco- 
de mi-
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La Bratislava s-a deschis, 
miercuri, in cadrul manifestă
rilor prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare- a eliberării 
României de tub dominația fas
cistă, o expoziție de carte ro
mânească. Cele peste 700 de ti
tluri vizează aproape toate do
meniile de activitate editorială. 
La Inaugurarea acestei prime 
manifestări din cadrul „Zilelor 
culturii românești in R.S. Ce
hoslovacă" au fost prezenți 
funcționari superiori din minis
tere ți Instituții centrale slova
ce, oameni de cultură, repre
zentanți ai editurilor între
prinderilor de comerț exterior.
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Din Londra se anunțd cd dezbaterile din Camera Comunelor asupra situa
ției din Irlanda de Nord 6-au încheiat fârâ a se fi adoptat vreo hotdrîre. 
Intre timp, pe străzile din Belfast, soldați britanici (in fotografie) au în

depărtat treptat baricadele din saci de nisip ridicate de extremiști

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA j București, Piața SdntdL Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se £ac la oficiile poștale <1 dlfuzorii dtn întreprinderi și Instituții. Din «trălnătate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELDV București 
Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — îOGL, Tiparul j Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU «j SCO


