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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Carlos Rocha, membru al Comitetului Director 

al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.)
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înseamnă calitate
mereu mai înaltă

Este cunoscută importanța deo
sebită acordată de conducerea 
partidului nostru creșterii compe
titivității mărfurilor pentru export 
— ca una din pirghiile decisive ca
re condiționează dimensiunile și 
eficiența participării țării noastre 
la schimbul mondial de valori ma
teriale. In ansamblul factorilor de 
care depinde asigurarea unui grad 
superior de competitivitate a măr
furilor românești peste hotare, un 
rol primordial au îmbunătățirea 
calității și nivelului tehnic al pro
duselor. Înnoirea
si modernizarea om... —.......
sistematică a a- 
cestora. „Proble
ma calității pro
duselor pentru 
export trebuie să 
fie o preocupare 
centrală a tuturor 
unităților noas
tre ! — sublinia to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU 
cuvintarea rost 
la 
cu 
partid si de stat 
d:n domeniul co- 
medului exterior
si cooperării economice internațio
nale. Numai asigurind produse de 
inalt nivel tehnic si de calitate ire
proșabilă vom putea extinde rela
țiile noastre economice internațio
nale".

Sint numeroase colectivele de în
treprinderi care, atit prin înnoirea 
și modernizarea continuă a produc
ției. cit și. prin execuția ja vq-fagiK-j 
nivel -a . liteiSgaurSisns!

ce întreprinderile respective con
semnează bune rezultate la export. 
Aprecierile bune de care se bucură 
peste hotare instalațiile petroliere, 
turbinele hidraulice de 175 MW, 
motoarele electrice de mare putere, 
rulmenții, unele grupe de aparate 
electrice de conectare, de mașini de 
calcul de birou, numeroase tipuri 
de mobilă, articolele de sticlărie 
ș 3. so datorează tocmai performan
țelor și calităților tchnico-econo- 
mice ale acestora, recunoscute in 
numeroase țări.

Legea permanentei eficiențe 
a comerțului exterior:
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Consfătuirea 
activul de

CE A FOST BUN IERI,
TREBUIE PERFECȚIONAT AZI

. - - - strează realizări de 
domeniul exportului. Bunăoară, in 
acest nn. aproape 68 ia sută din 
nomenclatorul de export al unită
ților Centralei industriale pentru 
utilaj tehnologic chimic, petrolier 
și minier — intre care. întreprin
derile din Ploiești, Tirgoviște. Cim- 
pina, ..Grivița roșie- din Bucu
rești, „Un io" din Satu-Mare și ..Ar
mătura" din Cluj — il constituie 
produsele noi sau reproiectate. A- 
ceasta explică, in mare măsură, de

Cerințele față de calitatea și ni
velul tehnic al produselor destinate 
exportului sint insă, poate mai mult 
decit in oricare alt domeniu, tot 
mai exigente și, de aceea, preocu
pările in acest domeniu trebuie să 
fie permanente in fiecare întreprin
dere, in fiecare .ramură. Produse 
situate astăzi la cota maximă pe 

ia.ța in ternaț-tosaky {IpYțn. î<ă ; sru-ri - 
țehhic ; potrivit 'datelor actuale..' 
ciclul de innoirc și modernizare al 
producției industriei construcțiilor 
de mașini in țările dezvoltate din 
punct de vedere economic s-a redus 
la numai doi-trei ani. Este un ritm 
la care, pentru a exporta cit mai 
eficient, trebuie să se alinieze și 
întreprinderile noastre în ansamblul 
lor. Se pune întrebarea : de ce nu 
trec mai hotărit întreprinderile de 
vagoane din Drobeta Tumu-Seve- 
rin și Arad la producția de cisterne

tehnice complexe și de vagoane de 
persoane, vagoane-restaurant, mul- 
țumindu-se să fabrice cu precădere 
cisterne simple și vagoane de 
marfă, pentru care, evident, se ob
țin prețuri externe mai scăzute ? 
Sau. in aceeași ordine de idei, de 
ce in structura producției unor în
treprinderi care fabrică mașini- 
unelte se mențin încă o serie de 
tipuri de produse de complexitate 
tehnică redusă și. ca atare, prea 
puțin eficiente ? Cu toată claritatea 
trebuie să se înțeleagă că orice tă

răgănare in în
noirea producției 
dăunează atit di
versificării. cit și 
eficientei expor
tului. micșorind 
anortul cuvenit al 
acestuia la dez
voltarea econo
miei naționale, la 
creșterea nivelu
lui de trai al po
porului.

Practic, nu se 
poate vorbi astăzi 
despre competiti
vitatea mărfurilor 
pe piața externă 
decit dacă acțiu

nea pentru înnoirea rapidă a pro
ducției. pentru adaptarea sa la ce
rințele mereu noi, mereu inai înal
te este dusă in mod ferm, perseve
rent. cu caracter continuu. întreaga 
această activitate trebuie concepută 
nu ca o campanie, ci ca o acțiune 
cti „bătaie lungă", de perspectivă, 
care să angreneze toate colectivele 
— de la întreprindere, proiectare 
și cercetare, pini la-’ebhțlrală șî'mî- ' 
nisfer. ■ Acest imberâtiv- se impune*  
in toate sectoarele productive, dar, 
cu prioritate, in industria construc
țiilor de mașini, ramură care dis
pune de un mare potențial tehnic 
de producție, de cadre bine califi
cate și este chemată să-și sporeax- ■ 
că mereu ponderea in ansamblul I 
comerțului nostru extern. E drept, ! 
in ultimul timp, intr-o : :i: 
unități se depun serioase eforturi

Constructorii bucureștenl au 
încheiat cea de-a cincca lună a 
acestui an cu un bilanț favora
bil. Comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, ei au 
realizat un volum de lucrări 
suplimentare in valoare de pes
te 1,6 miliarde lei. Printre suc
cesele obținute in cursul lunii 
mai se numără și intrarea par
țial în funcțiune a unei noi ca
pacități de producție la între
prinderea de aparate electroni
ce de măsură și control. Rezul
tate meritorii au fost obținute 
și in domeniul construcțiilor de 
locuințe. Numai in luna mai 
s-au dat in folosință 2 431 apar
tamente. Cu acestea numărul 
apartamentelor construite in 
Capitală, in primele cinci luni 
ale anului, se ridică la 6 600. 
De asemenea, unităților econo
mice bucureștene 1^-au fost 
puse la dispoziție 3 022 locuri 
in cămine pentru nefamiliști.

(Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI
Concret — din expe
riența perfecționării 
stilului de muncă al 
organizațiilor de par
tid : Ședințe scurte, 
dar eficiente

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 
12 iunie, pe Carlos Rocha, membru 
al Comitetului Director al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită in tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

A lori prezent, de asemenea. An
tonio dos Santos Franca. membru 
al C.C. al M.P.L.A., reprezentantul 
permanent al acestei organizații la 
București.

Carlos Rocha a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut frățesc din partea președinte
lui M.P.L.A., dr. Agostinho Neto, a 
întregii conduceri a Mișcării, pre
cum și urări de noi succese poporu
lui român in opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Totodată, el a exprimat 
sentimentele de stimă și recunoștin
ță profundă ale poporului angolez

pentru sprijinul politic, moral șl 
material multilateral acordat in per
manență de către P.C.R.. de întregul 
popor român, luptei de eliberare 
națională din Angola, ca și celorlalte 
popoare subjugate, care sint hotărite 
să lichideze dominația colonială.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui M.P.L.A., dr. 
Agostinho Neto, celorlalți membri 
ai conducerii M.P.L.A.. poporului 
angolez, un cordial salut și urări de 
succes deplin in lupta de eliberare 
națională, pentru obținerea cit mai 
grabnică a victoriei in lupta popu
lară contra dominației străine, pen
tru constituirea Angolei ca stat na
țional. liber și independent, in con
formitate cu voința și aspirațiile le
gitime ale poporului angolez.

In cadrul întrevederii s-a consta
tat cu satisfacție evoluția mereu as
cendentă a relațiilor de prietenie 
și solidaritate dintre P.C.R. și 
M.P.L.A. $i a fost exprimată dorin
ța de a se acționa și pe viitor pen
tru dezvoltarea multilaterală a aces-

,s

tor relații. In Interesul popoarelor 
român și angolez, al cauzei păcii și 
progresului general.

De ambele părți s-a evidențiat ne
cesitatea unirii pe scară națională a 
tuturor forțelor de eliberare națio
nală, factor de importanță esențială 
în atingerea obiectivelor vitale ale 
populației din Angola, pentru folo
sirea condițiilor favorabile existente 
in prezent in vederea dobindirii in
dependenței naționale depline.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat sentimentele de deplină 
solidaritate militantă ale P.C.R. cu 
lupta dreaptă a poporului angolez și 
a rugat ne oaspete să transmită 
conducerii M.P.L.A. asigurarea fer
mă că Partidul Comunist Român. 
Republica Socialistă România vor 
sprijini in continuare cauza justă a 
eliberării Angolei, ii vor acorda în
tregul sprijin material, politic și di
plomatic. pentru obținerea cit mai 
rapidă a victoriei.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

serie de

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Recoltarea mazării : 
Din cimp - direct Iq^. 
fabrica de’ •c&ri^erve

,,Acțiunea D" in ju
dețul Argeș
Rubricile noastre: 
Carnet plastic ; Fap
tul divers ; Sport; De 
pretutindeni

Ministrul tehnologiei și cercetării științifice din Indonezia
Președintele Republicii Socialis-

tovarășul“f:N:nroî.a;o.:* 
Ceaușescu. a primit miercuri pe Su- 
ijiilro' Djojohadikusumo. ministrul, 
tehnologiei și cercetării științifice’ 
din Indonezia, care face o vizită in 
tara noastră.

La primire a luat parte loan 
Ursu. președintele Consiliului Națio- - 
nai pentru Știință și Tehnologie.

Oaspetele a fost inșoțit de Moha
mad Achirul Aen. însărcinatul cu 
afaceri ad-interlm al Indoneziei la 
București.

Exprimind călduroase mulțumiri

pentru onoarea de a fi primit de 
r «ntul? stalVȚlU’î '^român, minisllnil' >în- î

donezian 'a'"transmis presidintȘui * 
Nicolae Ceaușescu. din partea gene- • 
ralului Suharto, președintele Repu
blicii Indonezia, un cordial salut și 
urări de succes in conducerea tării 
spre prosperitate și noi progrese.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită generalului Suharto cele 
mai bune urări de sănătate si feri
cire personală, de bunăstare și pro
gres poporului indonezian.

Președintele Nicolae Ceaușescu ți 
njinisurulftfridoHezi^h, au avut șdayi <yn 
sdhimb. do*TM&jderi,.>in  probleme»;'/talc 
relațiilor bilaterale. Îndeosebi a celor 
economice și tehnico-știinlifico. a- 
preciindu-se că există largi posibi
lități de dezvoltare a acestor relații. 
A fost, exprimată dorința comună de 
a se acționa pentru promovarea unei 
cooperări fructuoase româjio-indone- 
ziene. in interesul .celor două po
poare. al cauzei păcii și intelegerii 
in lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Temperaturi
TELECONFERINTA „SCINTEII

înalte în
patrulaterul otelului

Hunedoara, Reșița, Galați și Tirgoviște, aflate in marea

competiție dintre „cetățile de foc”, raportează

în urmă cu peste trei decenii axa otelului românesc 
se sprijinea pe doi piloni de tradiție in ramura siderur
giei : bicentenara Reșită șl nonagenara Hunedoara. Iz
voare principale in matca celor 234 000 tone de otel ale 
anului 1938. Deceniul al treilea de construcție socialistă 
a acreditat metafora triunghiul vetrelor de toc, impunând 
Galațiul ca stea de primă mărime in constelația de metal 
a tării. Edificare noii cetăți de foc de la Tirgoviște a 
impus o nouă reconsiderare : patrulaterul siderurgic, in 
punctele căruia clocotesc, in 1974. peste opt milioane tone 
de otel.

La ce temperatură se lucrează in aceste zile de vibranta 
Întrecere in. cetățile unde se plămădește ..plinea" indus
triei noastre socialiste ? Care sint faptele oamenilor din 
„patrulaterul siderurgic ?“ Teleconferința. la care am co
nectat cele patru izvoare fierbinți, va încerca un răspuns. 
Mai in tii. ..mezina".

dania lor de a asimila încă 
5 noi mărci de oțeluri a- 
liate pentru scule, precum 
și de a realiza o producție 
suplimentară de 500 tone 
de oțel.

TIRGOVIȘTE. Constan
tin Soci relatează : „Rin- 
durile despre siderurgiștil 
tirgovișteni le-am dori în
cepute cu o vorbă a mais
trului principal Vasile Sol
eau. care muncește de pes
te 20 de ani in lumea cup
toarelor. Vorba lui este : 
..Oțelarul și fapta sint tot
una". „Si care sint faptele 
celor care elaborează cel 
mai tinăr oțel al țării — 
otelul de Dîmbovița ?". 
„Răspunsul este, in primul 
rir.d. un record in materie: 
constructorii, montorii și 
energetlcienil au terminat 
cuptoarele de 50 și 10 tone, 
eu 30 și respectiv 170 zile 
mai devreme. Un avans 
care-1 face demni de toată

V ______

stima. Ștafeta a fost în
dată preluată de oțelari. In 
primele cinci luni ale anu
lui ei au elaborat. peste 
plan, 902 tone de oțel. Tot 
in acest răstimp, 40 noi 
mărci de oțeluri create la 
Tirgoviște și-au început 
„cariera" in marele circuit 
industrial al țării". ..La e- 
laborarea primei șarje, ne 
spunea același Vasile Sol- 
can. ne-am angajat să ob
ținem numai oțeluri aliate 
și înalt aliate, atit de ne
cesare industriei. După 
cum se vede, ne ținem cu
vin tul". Iar cuvintul de or
dine al sidei^irgiștilor. in 
întâmpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a elibe
rării. este garantat de stră-

GALAȚI. De la comite
tul de partid al platformei 
dunărene aflăm două 
mente 
realizarea 
asumate, 
vertizoare s-au găsit 
luțiile necesare măririi 
din încărcare — a fiecart i 
șarje cu 15 tone. Punem 
in ecuație cifra dinainte cu 
numărul de șarje ce se cer 
elaborate pentru realizarea 
in acest an a unei produc
ții de otel de peste 3 mi
lioane tone și ne ’-
gem 
turile“ 
ritau 
fort 
mană.
reni se străduiesc, in ace
lași timp, să reducă conti
nuu durata de elaborare a 
oțelului. Ajungem astfel la 
al doilea element : aproape 
4 minute ciștigate pe -ci.i- 
tarul fiecărei șarje. înmul
țim minutele cu numărul

convin- 
lesne că „pică- 
din încărcare me- 
investițla de e- 

și inteligență u- 
Siderurgiștii dună-

nie TANĂSACHE
(Continuare in pag. a 111-a)

REȘIȚA

ele- 
hotăritoare pentru 

angajamentelor 
Primul : la con-

HUNEDOARA

GALAȚI

TIRGOVIȘTE

Reprezentanții Uniunii Internaționale
Oficiale de Turism

a Organismelor

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri. 12 iu
nie. pe Georges Faddoul, președin
tele Uniunii Internaționale a Orga
nismelor Oficiale de Turism, și pe Ro
bert Lonati, secretar general al 
U.I.O.O.T., participant la cea de-a 
98-a sesiune a Comitetului Executiv 
al U.I.O.O.T. care se desfășoară la 
București.

La întrevedere a fost de față Ion 
Cosma, ministrul turismului.

"Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu oaspeții asupra

unor aspecte ale activității desfășu
rate de U.I.O.O.T.. in contextul evi
dențierii importanței turismului ca 
mijloc dc comunicare intre oameni, 
de cunoaștere a valorilor materiale 
și spirituale ale umanității, de a- 
propiere și înțelegere intre popoare
le lumii, in promovarea cauzei păcii.

In numele U.I.O.O.T.. președintele 
acestui organism a dat o înaltă apre
ciere politicii externe a României, 
contribuției țării noastre la activita
tea turistică pe plan internațional.

In timpul discuției a fost relevat

cu satisfacție aportul României la 
transformarea U.I.O.O.T. într-o orga
nizație mondială de turism cu carac
ter intcrguvernamental. rolul actua
lei sesiuni de la București in con
cretizarea acestei idei.

Oaspeții au exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru sprijinul acordat de statul- 
rorhân bunei desfășurări a sesiunii 
de la București, precum și pentru 
posibilitățile create participanților 
de a cunoaște nemijlocit realizările 
poporului român, _

Pionierii, tehnica și munca
Dacă ar fi să fac o 

urare Organizației pio
nierilor, la apropiatul său 
jubileu’, i-aș dori să ob- 
țină noi reușite perseve
rând pe calea implantării 
in conștiința și profilul 
moral al tinerei genera
ții a spiritului tehnic, a 
dorinței de a munci cu 
hărnicie, cu talent și en
tuziasm pentru Înflorirea 
României.

Din motive ușor de în
țeles, nu am făcut vreo
dată parte din Organiza
ția pionierilor, iar .copiii 
mei au depășit de mult 
virsta limită a cravatei 
roșii cu tricolor. Totuși, 
o rațiune specială și un 
dram de competență mă 
îndeamnă, la un sfert 
de veac de strădanii și 
succese ale organizației 
care reprezintă prima 
ireaptă de educație civi
că. politică și patriotică 
a viitorilor stăpini ai 
României socialiste, să-mi 
spun citeva păreri. Ca sS 
fiu scurt, intervenția mea 
e corelată cu faptul că, 
printre alte obiective im
portante, Organizația pio
nierilor iși propune edu
cația prin muncă și lăr
girea orizontului tehnic 
al copiilor. Dar nu e vor
ba doar de irisuflarea pe 
calea discursivă a res
pectului pentru tehnica 
și nici despre o simplă 
informare, oricit de bo
gată ar fi ea, asupra cu
ceririlor sau secretelor 
tehnicii, ci de ceva mult 
mai adine și mai impor
tant pentru fiecare pio
nier în parte și pentru 
progresul societății româ
nești in ansamblul său. 
Ceea ce își propune — și 
reușește in bună măsu-

ră să realizeze Organi
zația pionierilor — este 
să insufle copiilor dra
gostea și interesul pen
tru muncă, pentru-o mun
că concretă și de ’ 
utilitate socială, in cai 
găsește aplicare 
ca de nivel adecvat, 
care se dezvoltă cu 
siune și perseverență

• paritatea creatoare, 
titudinile, îndeminarea. 
Tinăra generație crește 
și se formează intr-o so
cietate socialistă in care

înaltă
•Si 

tehni- 
ih 

pa- 
ca- 
ap-

Generația mea a cres
cut intr-o- atmosferă do
minată de dezinteres sau 
chiar dispreț pentru teh
nică, atmosferă care i-a 
făcut pe mulți să se în- . 
străineze de ■ ea. să ca
pete un fel de inhibiție 
la cel mai simplu contact 
cu tehnica. Cjți dintre oa
menii de virsta mea nu 
se sperie și «astăzi doar 
la ideea de a monta o 
siguranță ? Tinăra gene
rație trebuie să fie aju
tată — și este un merit

însemnări de acad. Cristofor SIMIONESCU

toți muncim, cu brațele 
și cu mintea, pentru pro
gres și civilizație, pentru 
o viață mai bună. Locul 
său firesc este in aceas
tă clocotitoare activitate 
creatoare de bunuri ma
teriale și spirituale, și 
virsta nu este un .impe
diment, ci, dimpotrivă, un 
imbold in plus pentru 
realizări. In acest con
text, aș saluta existen
ța miilor de microcoope
rative agricole de produc
ție și microintreprinderi 
pionierești in care, după 
modelul părinților lor, 
copiii fac agricultură mo
dernă și obțin recolte 
bogate, produc piese uti
le industriei, • se deprind 
cu noțiunile economice 
și de organizare eficien
tă a producției. In „joa
că" învață să fie folosi
tori oamenilor, se obiș
nuiesc cu responsabilita
tea civică pentru înde
plinirea unei îndatoriri 
obștești.

al Organizației pionieri
lor că o face — să capete 
deprinderi tehnice, să în
țeleagă pe viu că și cele 
mai avansate realizări ale 
tehnicii nu reprezintă 
niște mistere, ci sint lu
cruri create de om și deci 
accesibile fiecărui om, sâ 
iubească această formă de 
manifestare a puterii 
creatoare a omului și să 
capete încrederea și fon
dul de experiență directă 
— necesare pentru a o 
face să atace cu curaj 
probleme tehnice și de 
creație tot mai dificile.

Ați remarcat ce se in- 
timplă pe stradă cind se. 
oprește o mașină și șo
ferul ridică capota ca să 
vadă ce s-a defectat ? De 
regulă, se adună imediat 
in jur cițiva băieți, cu
rioși, interesați, care au 
fost desensibilizați pe o 
cale oarecare față de di
ficultățile tehnicii și spe
ră că ar putea vedea el 
defectul. Dar e rar de

intîlnit vreo fată Ailin- 
du-se la un asemenea 
motor. De ce ? Pentru că 
și astăzi in unele fami
lii domnește prejudecata 
că tehnica „nu e treaba 
fetelor", iar ca urmare, 
interesul lor pentru teh
nică este blocat artificial, 
ba chiar transformat in 
repulsie. Nu trebuie să 
permitem o înstrăinare de 
tehnică a tinerei genera
ții, nici la băieți și nici 
la fete — și am credința 
că miile de cercuri pio
nierești de electronică, ra- 
diotehnică, mecanică etc. 
vor face ca toți copiii 
să îndrăgească tehnica, 
ceea ce, in final, va duce 
la o lărgire considerabilă 
a fondului de inovatori, 
de inventatori și in ge
nere do oameni capabili 
să stăpinească șl să dez
volte tehnica in procesul 
de producție.

Sâ apropiem copiii de 
mașini, aparate și instru
mente, să învețe intii să 
le desfacă „și să le pună 
la loc, căci tot o mină o- 
menească, poate chiar 
mai tremurătoare decit 
a lor, le-a asamblat ! 
Să-i facem să deprindă 
operațiile elementare pen
tru a asambla și demon
ta ceva : e un joc amu- ■ 
zant, chiar pasionant, 
după ce-ți însușești cite
va „secrete" ! Să-i învă
țăm să muncească, să fo
losească tehnica in sco
puri productive, munca 
fiind dintotdeauna sino
nimă cu hărnicia, cu co
rectitudinea și disciplina, 
cu răspunderea pentru 
angajamentul și cuvintul 
dat I
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| FAPTUL; 
'DIVERS! 
I------------- 1
I 1OOO de
| păsări blînde | 
■ și frumoase
I Potrivit informațiilor deținute I

Ide specialiști, potimlchea de > 
stincă a dispărut din țara I 
noastră încă de prin anul 1912. I

Ilată că, după 62 de ani, sil
vicultorii bihorenl au avut inspl- I 
rata idee de a procura ouă din I 
import și de a le pune in in- I

Icubatoare special amenajate, de ■ 
unde au „răsărit" 1000 de po- I 
tirnichi de stincă. Toate și-au |

Iluat zborul spre a popula pădu
rile din județele Bihor, Mureș, I 
Tulcea și Brașov. 1 090 de păsări I 
frumoase și blinde. Ocrotiți-le I • 

j Cum
I circulați 
| pe litoral ?

Ilată o întrebare de... sezon. ■ 
Cu alit mai oportună, cu cit I 
traficul automobilistic pe șo- | 
solele litoralului sc apropie de

I cotele maxime. E și motivul I 
I pentru care Inspectoratul jude- I 
’ țean Constanța ai Ministerului I 
Ide Interne a organizat un raid, ■ 

adresind întrebarea din titlu 1 
unui număr de 670 de conducă- | 

Itori auto. De necrezut, dar 
aproape un sfert din cei 
chestionați nu au dat „răspun
suri" mulțumitoare : 57 circulau

Icu viteză excesivă, 48 nu efec
tuaseră reviziile tehnice, 4 con
duceau sub influența alcoolulut,

130 aveau autovehicule cu de- 
fccțiuni tehnice... In total, 179 de I 
abateri, 179 de sancțiuni. Așa- I 
dar : Cum circulați pe litoral ? *

obțină producții apropiate celor de 
la Cefa. iar in unele bazine chiar 
să se depășească parametrii proiec
tați. S-au realizat producții de 1 500-
1 700 kg pește la hectar. Se remarcă, 
de asemenea, calitatea peștelui de 
aici. Gustul crapului de la Bercu nu 
poate fi comparat decit cu cel ce 
creste liber in nuri. Nu este nici o 
exagerare. Apele riului Tur — de la 
care se alimentează eleșteele — sint 
printre cele mai curate ape din țară. 
Un argument in plus pentru care, in 
acest an. s-a început popularea cu 
șalău, una dintre speciile de pești 
mult căutate. Experiența și rezulta
tele obținute la ferma piscicolă 
Bercu constituie argumente convin
gătoare pentru dezvoltarea acestei 
Îndeletniciri in județul Satu-Mare.

J La pescuit
I cu... carbid

IFăcindu-li-se poftă de o sara- I 
mură, frații Petru și Costică I

I Matei, împreună cu Nicolae * 1 
Sandu, toți trei din Bogdăneștii 1 
Bacăului, au pornit la pescuit I 
pe valea pinului Curița. Dar in |

Iloc de undițe au luat cu ei o . 
găleată de carbid. In dreptul I 
comunei Oituz, cei trei au deviat I

I cursul apei, au aruncat carbidul 1 
și, cale de peste 1 km. puietul 
de pește, abia deversat ift pri- 
tnîVfiră acestui an. a rămas ne-

I mișcat pe fundul albiei, de unde 
au inceput să-l culeagă. In 
amonte, alți amatori de o sara-

Imurică, in frunte cu Vasile 
Andrei, pescuiau in același mod 
nepermis. Dar și unora și altora 
le-a cerut explicațiile cuvenite I

I plutonierul major Vasile Cio- ■ 
chină. Nu e greu de prevăzut I 
ce urmează.

„Pun eu 
| o vorbă...“

Secretar-dactilograf la Procu- I 
ratura locală din Băilești-Dolj, I 
Stan Măcărău iși făcuse un 1 
renume printre „clienții" procu- i 
raturii fi judecătoriei precum că I 
el poate pune „o vorbă" acolo | 
unde trebuie pentru obținerea . 
unor soluții favorabile. De „vor- I 
bit" nu vorbea cu nimeni. In I 

■ schimb, „clienții" plăteau. In 
felul acesta, S M. a încasat pes- I 
te 21 000 de lei. Prins asupra I 
faptului, și devenit el însuși... I 
client al tribunalului, a fost ju- > 
decât și condamnat la 4 ani in- 1 
chisoare.

Astronomie | 
și fluturi

După 20 de ani de muncă la I 
cirma Observatorului astronomic 1 
din Iași, profesorul Victor Na- | 
dolschi s-a stabilit la Ardeoani, . 
lingă Moinești. ..In afară de pa- j 
siunea de-o viată — cititul in I 
steie _ am „coborit" mai pe pă- 
mint și am inceput să intru in- I 
tr-o lume mai puțin investigată I 
— cea a fluturilor. Și nu mă pot I 
plinge că această a doua pasiu- ■ 
ne nu-mi oferă satisfacții...". I 
Pină in prezent, profesorul și-a i 
alcătuit o colecție de peste 
10 000 de fluturi. Multe exem- I 
plare sint rarități, unicate : I 
Acapetes Galateea-Lină și Syn- I 
Valeria Olegina, fluturi foarte ■ 
rar intilniți chiar și in cele mai I 
renumite colecții din lume.

Afacere
cu... jaluzele |

Batea la o ușă, qpoi intra in i 
apartament, apoi iși arunca I 
ochii la geamuri, apoi dădea din | 
cap, apoi grăia : „Știți ce vă . 
trebuie, nu? Jaluzele. Fru- I 
moașe. Fine. Artistice. Eu vă I 
dau o chitanță, dv. îmi dați nu
mai arvuna ți in trei zile toți I 
vecinii or să vă invidieze". I 
După 3 zile, și alte 3 și incă 33, | 
vecinii n-aveau motiv de invi- 
die. pentru ci la geamuri jalu- I 
zele „fine ți artistice" nu se ve- I 
deau, cum nevăzut se făcuse fi • 
ofertantul. Ion Grozescu din I 
Brincovenești. L-o fi chemind 8 
așa sau altfel, nu se știe. Sin- I 
gura „urmă" lăsată de el vilce- ■ 
mior „taxați" cu arvună e o 1 
hirtiufă cu o ștampilă cu nu- | 
mele de mai sus, ștampilă im
provizată dintr-o simplă... ra- I 
dieră școlară. Cine-Î dă de 1 
urmă e rugat să-l dea imediat I 
pe mina miliției.

Rubrlcd redoctotâ da
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scintell"

Concret — din experiența perfecționării
stilului de muncă al organizațiilor de partid

ȘEDINȚE SCURTE, DAR EFICIENTE
— Preocupările consacrate im

primării unui stil de muncă di
namic, eficient in activitatea de 
partid cuprind și grija pentru 
reducerea duratei ședințelor la 
timpul efectiv necesar dezbate
rii temeinice a problemelor în
scrise la ordinea de zi și adop
tării hotăririlor cuvenite. Exis
tă. pe alocuri, părerea că o șe
dință substanțială trebuie să fie 
neapărat lungă. Dumneavoastră 
ce părere aveți 7 l-am întrebat, 
la începutul convorbirii, pe to
varășul Gheorghe Rusan, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Cimpina.

— Practica a demonstrat cit se 
poate de limpede că nu durata maro 
a ședințelor determina eficacitatea 
lor, el modul in care participanțli 
la ședință analizează problemele puse 
în discuție. După părerea mea. ori
ce analiză care vrea să reliefeze 
cauzele care determină ca uncie șe
dințe să se transforme din instru
mente de lucru extrem dc fo
lositoare in consumatoare inutile de 
timp, ajung-? la concluzia că 
asemenea ședințe n-au fost pre
gătite cum trebuie, in mod serios. 
Ca argument, două exemple. Primul: 
la organizația de bază din secția 
prăjini pompare a întreprinderii 
mecanice Cimpina. o ședință care a 
analizat folosire-i judicioasă a ener
giei și combustibilului a durat o oră, 
dar s-a inchciat cu zece propuneri 
concrete, devenite hotăriri. Datorită 
faptului că materialul prezentat a 
oferit exemple concrete, bine verifi
cate. din ateliere, nu a fost nevoie 
să se piardă timp cu obișnuitul în
demn : „cine sparge gheața ?“. „cine 
ia cuvin tul primul ?“ etc. Cei înscriși 
la discuții au vorbit scurt, insistînd 
asupra modalităților de înlăturare a 
neajunsurilor. După adunare, ca ur
mare a măsurilor luate, in numai trei

Statistic, cifrele arată 
următoarea situație : pe 
primele 4 luni din acest 
an. întreprinderea de pre- 
industrializarc și achiziții 
din județul Argeș (fosta 
D.C.A.) nu-și îndeplinise 
planul de colectare a de
șeurilor de hirtie cu 105 
tone, pentru ca astăzi 
planul să fie realizat în 
totalitate, inclusiv recu
perarea restanței. Mari 
cantități au fost strinse 

- mai dies in ultima decS&ă- 
din luna mai (168 tone), 
de aproape 6 ori mai 
mult decit intr-o decadă 
anterioară obișnuită. Ce 
factori au determinat o 
asemenea schimbare in 
bine ?

Un hotăritor efect dina
mizator in impulsionarea 
„Acțiunii D“ l-a avut șe
dința lărgită a Biroului 
Consiliului județean Ar
geș al F.U.S. (ținută in 
partea a doua a lunii 
mai), prilej cu care s-au 
stabilit acțiuni și măsuri 
concrete pentru toate uni
tățile din județ. Astfel, 
in parcurile, centrele co
merciale și arterele prin
cipale ale Piteștiului au 
fost plasate 50 de cutii cu 
inscripția „Numai pentru 
hirtie". In unitățile co
merciale s-a luat măsura 
reducerii cu 20 la sută a 
hirtiei de ambalaj, pre
cum și refo'.osirea anumi
tor navete de mărfuri. La 
rampele de gunoi au fost 
marcate locuri speciale, 
cu pubele vopsite diferit, 
in care se string deșeu- 
rile de fier, sticlă și hirtie.

In acest context merită 
menționată preocuparea 
direcției comerciale jude
țene, care a hotărît să 
majoreze planul de colec
tare cu 15 tone deșeuri 
de hirtie și să reducă vo

r LA GALERIILE „APOLLO"

Expoziția George Apostu 
și Aurel Nedel

Numeroase expo
ziții anterioare ne-au 
obișnuit cu grafica 
atit de personală și 
de sugestivă a dese
nelor lui GEORGE 
APOSTU.

Organizator lucid al 
corespondențelor plas
tice semnificative, 
George Apostu. prin 
lucrările recentei sale 
expoziții, demonstrea
ză. o dată mai mult, 
prezenta unei perso
nalități care și-a defi
nit pe deplin coordo
natele. Cu ajutorul 
liniei, uneori subtile 
și delicate. alteori 
brusc contorsionate, 
neprevăzut îngroșate, 
sculptorul recreează 
un întreg comDlex de 
ginduri și meditații in 
fata modelului. Căci 
trupul feminin este 
pretextul. motivul 
prim al tuturor aces
tor desene care aso
ciază evocarea realis
tă stilizării lucide, si- 
tuindu-se in zona unui 
figurativ modem.

Solicitarea raționa
lă. esențială în aces
te lucrări, se ma
nifestă tocmai in fap
tul că artistul alege, 
modifică sau accen
tuează asupra unor 
detalii semnificative 
in economia întregu
lui. Iși propune și 
reușește să orienteze 

atenția privitorilor a- 
supra unor unghiuri 
inedite sub care poa? 
te fi privit nudul fe
minin.

Nu vom insista in 
aceste rinduri asupra 
desenelor ca fiind 
„desene de sculptor",

PLASTIC
câci simțul propor
țiilor, al volumelor 
sint calități demult 
recunoscute artei lui 
Apostu. Vom aminti 
doar poezia șopti
tă, inregistrind o at
mosferă familiară, în
călzită de prezența 
umană De care ele o 
aduc. Căci ideea nu 
provine aici din gene
ralizări și 
zări, ci din 
directă a 
subsumată 
întregime 
tului noetic. Un strat 
de dezinvoltură for
mală se suprapune 
punctului de plecare 
concret in procesul 
interpretativ al trans
punerii.

Desene de o mare 
frumusețe a stilizării.

abstracti- 
observarea 
motivului, 
fiind in 
sentimen-

luni s-au economisit 520 000 kW ener
gie electrică. 16 000 tone apă. 1 000 
tone abur. 750 kilograme vaselină etc. 
Al doilea exemplu : adunarea ge
nerală a organizației de bază din 
secția montaj a întreprinderii „Nep- 
tun“. care a pus in discuție „Căile 
pentru descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne privind economi
sirea materiilor prime și a mate-

însemnări de la Comitetul orășenesc P.C.R.-Cîmpina:

„contează nu cantitatea de vorbe, ci măsurile 

practice și controlul indeplinirii lor"

rialelor". a durat aproape 3 ore. dar 
a avut un rol minor in viata colec
tivului fiindcă nu a stabilit nici un 
fel de măsuri concrete, practice, pre
cise menite să ducă la îmbunătățirea 
activității in domeniul analizat. Ade
vărul este că de fiecare dată cînd 
materialul supus dezbaterii analizea
ză fapte și situații concrete, sugerea
ză soluții precise, discuțiile sînt tot 
concrete, iar ședința este mai scurtă, 
eficiența ei mai ridicată. Contează 
nu cantitatea de vorbe, cl măsurile 
practice.

— Vă referiți la eficiență. 
Considerați că aceasta depinde 
exclusiv de cadrul propriu-zis, 
respectiv de desfășurarea șe
dințelor ?

— Evident câ nu. Ședințele pot 
adopta hotăriri cit de bune, dar 
esențial rămîne modul cum sint ele 
aduse la îndeplinire, cum se efec- 

lumul de ambalaje cu 55 
de tone. Prin ce căi ? 
Prin : refolosirea — in 
5—6 circuite — a cofraje- 
lor de ouă ; restituirea 
către furnizori — pentru 
rcfolosirc — a unor am
balaje din carton ; refo
losirea hirtiei de ambalaj 
de la mărfurile metalo- 
chimice : extinderea con- 
tainerizării produselor

na", „Textila", Stațiunea 
experimentală Ștefănești, 
magazinul „Fortuna" ș.a. 
au predat aproape zilnic 
peste 500 kg de hirtie. In 
plus, prin deplasarea in 
unitățile economice din 
județ a întregului perso
nal al D.C.A. s-au putut 
depista mari rezerve de 
deșeuri de hirtie. Cu a- 
cest prilej au fost va

județul

ș.a.m.d. Totodată, maga
zinele au fost dotate cu 
saci de polietilenă in care 
să fie strînse zilnic toa
te resturile de hirtie.

D.e asemenea, între
prinderea de preindus- 
trializare și achiziții a 
venit in sprijinul unită
ților și cetățenilor des- 
chizind centre speciale de 
colectare a hirtiei in ma
rile cartiere ale orașelor 
din județ, cit și pe grupe 
de comune. A fost mărit 
și numărul achizitorilor, 
iar mijloacele de trans
port au fost repartizate 
pe cartiere și centre de 
comune. Rezultatul nu a 
intirziat să se arate : vo
lumul de predare a de
șeurilor de hirtie s-a tri
plat în ultima vreme. în
treprinderi ca „Argeșea-

lorificate cantități im
portante de hirtie : la 
cooperativa „Deservirea" 
(5 tone). întreprinde
rea poligrafică (2 tone), 
fabrica de încălțămin
te (420 kilograme) etc. 
întreprinderea de auto
turism?, care nu pre
dase pină deunăzi nici o 
cantitate de hirtie, valo
rifică acum — la centrele 
de colectare — cite 800— 
1 090 kg pe zi. Mari can
tități de deșeuri predau 
zilnic pionierii, școlarii și 
studenții. Elevii Grupului 
școlar comercial din Pi
tești, de exemplu, au reu
șit să predea in ultimele 
zile 5,1 tone hirtie colec
tată.

Din păcate însă, nu toa
te întreprinderile și con
siliile populare comunale

de o evidentă și re
marcabilă știintâ nu 
numai a formei, dar și 
a materialului folosit, 
ele pun in evidență o 
sensibilitate lirică, ca
lități plastice remar
cabile.

Pictura lui AUREL 
NEDEL. prezentată 
paralel in sălile gale
riilor „Apollo". se con
centrează mai ales a- 
supra peisajului șl 
naturii statice, tema 
aleasă fiind pentru 
artist, de fiecare dată, 
prilej de descoperire 
a unei zone de medi
tație.

- O nouă asociație de 
obiecte (o fructieră, 
un vas cu flori, două 
chitare) știute, bine 
cunoscute, sint desco
perite parcă, cu fie
care nouă imagine, de 
către pictor. intr-un 
context nou. Punctul 
de plecare se află in 
realitatea diurnă a a- 
cestor obiecte care au 
oferit pictorului da
tele prim? ale dez
voltării și construc
ției plastice. Conver
tite in vibrație croma
tică. ele contribuie la 
definirea acestei pic
turi. de stenică lumi
nozitate. căreia un
duirea elegiacă ii este 
cu deosebire proprie

Marina PREUTU 

taeazfi controlul realizării lor. Există 
insă și in această privință o anumită 
relație : diverși tovarăși, îndeosebi 
aceia care trebuie să asigure intre 
două adunări generale controlul a- 
plicării hotăririlor, participă la nu
meroase alte ședințe a căror dura
tă trage foarte serios in balanța 
timpului afcclat muncii practice. 
Pornind de la constatarea că multe 

ncalunsuri din activitatea întreprin
derilor se datoresc in bună măsură 
faptului că o parte din cadrele de 
bază stau prea mult in ședințe, co
mitetul orășenesc urmărește atent ca 
in activitatea curentă să se evite șe
dințele paralele, dezbaterea aceleiași 
probleme in comitetul dc partid, co
mitetul oamenilor muncii, comitete
le sindicalelor și U.T.C. Practica 
arată că se poate economisi timp de 
lucru prețios prin organizarea unor 
ședințe comune ale acestor organe și 
organisme, care permit nu dezba
terea „pe felii" a problemelor activi
tății noastre politice, ci stabilirea u- 
nui punct de vedere unitar, formula
rea unor hotăriri judicios gîndite. re
partizarea rațională a forțelor pentru 
realizarea obiectivelor propuse.

Astfel, la întreprinderea de repa
ra'ii Poiana, comitetul de partid, co
mitetul oamenilor muncii, comitetele

din județul Argeș s-au 
înscris cu rezultate meri-; 
torii în „Acțiunea D“. De 
exemplu, Combinatul de 
articole tehnice din cau- 
ciuc-Pitcști. Combinatul 
de petrol Argeș, Trustul 
de construcții industriale- 
Pitești, întreprinderea ju
dețeană de industrie lo
cală Argeș și 83 de con
silii populare comunale 
din cele 88 din județ, nu 

i. -au poodat pină acum, la. 
ot-, D.<gțAij.'r)ici' un kg dej h ir- 

tic —, deși aveau contrac
te ferme in acest sens. 
Motivul ? Unul singur : 
lipsă de interes din par
tea conducerilor respec
tivelor unități.

In încheiere, semnalăm 
un ultim fapt dintre cele 
care vor trebui, de ase
menea, să-și găsească o 
soluționare rapidă : fabri
cile dc hirtie nu preiau 
conform graficelor deșeu- 
rile livrate. Din acest 
motiv, centrele se aglo
merează. iar in final se 
îngreunează colectarea.

★
Din succintele noastre 

relatări se poate conclu
ziona că în județul Ar
geș acțiunea de colectare 
și valorificare a deșeuri
lor de hirtie — deși 
decursese inițial nefavo
rabil — pe parcurs s-a 
îmbunătățit simțitor. Nu 
însă peste tot. ceea ce 
face să se simtă in conti
nuare nevoia de eforturi 
și măsuri organizatorice. 
Pentru ca „Acțiunea D“ 
să se desfășoare exem
plar există posibilități 
largi în acest județ. Nu
mai că ele trebuie valo
rificate in totalitate 1

Gheorcîie C2RSTEA 
corespondentul „Scinteii"

La Combinatul 
de Ia Medgidia

cu combustibil mai puțin
Numeroasele șantiere de con

strucții ale patriei cer in per
manență o cantitate sporită de 
ciment, materia primă a viitoa
relor edificii economice, sociale 
și a blocurilor de locuințe. Sa
tisfacerea acestor solicitări, la 
parametrii maximi de cantitate 
și calitate, constituie preocupa
rea principală a colectivului 
Combinatului de lianți și azbo
ciment Medgidia. Numai in 
primele patru luni ale anului, 
de la Medgidia au fost expe
diate șantierelor, peste plan, 
1 500. tone de ciment și 105 km 
de tuburi azbociment, realizin- 
du-se, in același timp, o econo
mie de 307 761 kWh energie 
electrică și 1516 tone combus
tibil convențional. Cu economiile 
de energie și combustibil rea
lizate in această perioadă se pot 
produce 3 000 tone ciment și 
7 000 tone clincher. Măsurile 
care au dus la aceste realizări 
constau, intre altele, în monta
rea unor contoare de măsurare 
a consumului de combustibil 'a 
fiecare agregat, îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a recep
ției la păcură, introducerea unor 
pompe cu parametri superiori 
folosite la preincă'.zirea combus
tibilului pentru o ardere econo
micoasă, recuperarea unei mari 
cantități de căldură la cuptoa
rele de clincher. Socotind aceste 
rezultate ca primele roade ale 
măsurilor întreprinse, cimentiștii 
din Medgidia și-au propus să 
realizeze, in acest an. - o pro
ducție suplimentară de 25 000 
tone ciment, pe care s-o reali
zeze in întregime cu combusti
bil și energie economisită. 

de sindicat șl U.T.C. au analizat îm
preună starea disciplinară a tinere
tului și modul cum muncitorii tineri 
iși îndeplinesc sarcinile dc produc
ție șl obștești, analiză soldată cu 
măsuri și sarcini precise privind e- 
ducarea politică, repartizate mem
brilor de partid. Din păcate, 
deși viața validează această practică, 
anumite inerții fac ca ea să nu se ge
neralizeze peste tot. La întreprinde
rea dc reparații auto s-au analizat in 
mai multe ședințe paralele măsu
rile de asigurare cu forță de mun
că. Cu toate acestea nu s-a ajuns 
la nici un rezultat, forța de muncă 
nefiind nici acum asigurată. Intr-o 
asemenea situație, tovarășii care au 
luat parte, bunăoară, la ședința co
mitetului de partid și au aflat tot 
ce sc putea afla despre problema 
respectivă, consideră participarea la 
o alta ședință De aceeași temă o 
simplă formalitate — mai ales că 
în discuție s-au manifestat „tendințe 
ailministralivc", in sensul preocupă
rilor unui organ economic, șl nu așa 
cum s-ar fi cuvenit, in direcția a ce 
trebuie să întreprindă munca politică 
pentru soluționarea sarcinii econo
mice. Nu putem fi decit de acord cu 
aceia care, la capătul a 2—3 ore pe
trecute pe un scaun din sala de șe
dințe, spuneau : ..Cite probleme pu
team rezolva în acest timp 1"

Vorbind despre sursele de irosire 
a timpului in ședințe trebuie să a- 
mintim. de asemenea, ordinea de zi 
încărcată pe care o propun uneori bi
rourile organizațiilor de partid, amî- 
r.ările unor adunări generale etc. E- 
vident. toate acestea consumă atit 
din timpul celor care organizează 
ședințele, cit și al celor care iau 
parte la ele.

— Și totuși care este „secre
tul" ședințelor scurte ?

— Bineînțeles, nu există nici un 
secret deosebit. Aceasta depinde de 
modul în care s-a realizat o bună
informare a membrilor de partid a- /
supra problemelor în discuție, de o- 
rientările dării de scamă, de axarea 
pe problemele efectiv majore, nu cu 
caracter format, de modul cum sînt 
conduse discuțiile, evitînda-se vorbă
ria goală și punîndu-se accentul pc 
acțiuni practice, pe măsuri concrete 
șl precise. Iar acestea depind de 
comitetele de partid, de birourile or
ganizațiilor de bază care trebuie să 

asigure, de regulă, numai convocarea 
ședințelor statutare și pregătirea lor 
temeinică, cu sprijinul larg al 
membrilor de partid. Pentru câ 
nu este de ajuns să afirmi că șe
dințele durează mult, ci fiecare co
munist este dator să contribuie la 
bunul lor mers, pre.gătindu-se temei
nic pșntriț. dezbateri și adoptarea 

ihotăfciriJorz sTotrmai. <âe aceea , \‘rj£\ l 
' probiinem W în’ ^itot să sprijinii ''? 
și mai mult organizațiile de partid, 
pentru a valorifica mai bine expe
riența bună in acest domeniu.

Vasile MIHA1

CM ÎNTREPRINDEREA PISCICOLĂ
SUFERĂ DE ALERGIE

...nu Ia pește, ci la treabă
In zona localităților Bercu. Căli- 

nești-Oaș, Râtești, Livada. Tâtârăști 
și in alte locuri, așezate de o parte 
și de alta a Someșului, Turului sau 
Crasnei. există terenuri cu o supra
față totală de peste 1 300 ha care, de 
ani de zile, nu produc aproape ni
mic. Aceste terenuri ar putea fi va
lorificate rațional prin înființarea u- 
nor amenajări piscicole. Este de fapt 
concluzia la care a ajuns Biroul Co
mitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R.. cu patru ani in urmă, cind a 
hotărit întocmirea unui program de 
valorificare prin piscicultura a tere
nurilor neproductive, a bălților exis
tente și a lacurilor de acumulare. 
Programul prevede ca patrimoniul 
piscicol să depășească suprafața de 
1 000 ha crescătorii și pepiniere pis
cicole, din care să se obțină anual 
peste 1 100 tone pește. Ca urmare, 
in bugetul consiliului popular jude
țean s-au prevăzut în acest scop, 
încă de la începutul actualului cin
cinal. investiții in sumă de 28 mili
oane. Cu aceste fonduri urmau ca, 
pină la sfirșitul anului 1973. să se 
amenajeze 646 hectare crescătorii 
piscicole.

Așa a început, în primăvara anu
lui 1971. la Bercu. construcția primei 
amenajări piscicole din județ pe 230 
ha. De la Cefa-Bihor a fost transfe
rat aici inginerul loan Mitrea, omul 
care s-a despărțit de cea mal mo
dernă crescătorie piscicolă din țara 
noastră cu intenția declarată de a 
dovedi că asemenea amenajări pot și

Imagine dinlr-una din secțiile Combinatului de lianți și azbociment 
din Medgidia

RECOLTAREA MAZĂRII
Din cîmp-direct 

la fabrica de conserve
De o săptfimtnă, In 

județul Ialomița a în
ceput recoltarea ma
sării. Problema esen
țială caro sc ridică In 
momentul de fată este 
ca. la această cultură, 
să se sincronizeze re
coltarea. preluarea și 
Industrializarea- în
tregii cantități. Con
servele de mazăre re
prezintă circa 12 la 
sută din capacitatea 
fabricii din Fetcști-Ia- 
lomița, luna iunie fi
ind. la acest sortiment, 
„lună de virf" in care 
producția zilnică atin
ge valori de peste o 
jumătate de milion 
lei. De aceea, este fi
resc să sc acorde toa
tă atenția prelucrării 
în condiții optime a 
întregii producții de 
mazăre. „Pentru asi
gurarea materiei pri
me necesare funcțio
nării liniilor de fa
bricație in flux con
tinuu — aprecia to
varășul Traian Pelcu, 
director adiunct al 
I.L.F. Ialomița — în 
acest an s-au semănat 
8 soiuri de mazăre, cu 
epoci de recoltare di
ferite. In felul acesta 
se prelungește perioa
da de prelucrare. Ma
joritatea soiurilor au 
ajuns însă la matura- 
ție In același-timp, iar 
acum. în cele mai 
multe unități, mazărea 
este bună de cules, 
orice intirziere fiind 
păgubitoare. Mai ales 
mazărea din soiurile 
timpurii trebuie recol
tată imediat'1.

Pină In prezent a 
fost recoltată o treime 
din suprafața de ma
zăre, iar fabrica de 
conserve din Fetești 
se înscrie in grafic cu 
cele 930 tone conser
ve. In cele mal multe 
unități agricole se res
pectă graficele de re
coltare și livrare. Ast
fel, cooperatorii din 
FAcăenl au recoltat 21 
hectare de mazăre 
timpurie, iar cei din 
Vlădeni — 25 hectare. 
Potrivit graficului, în
treaga cantitate de 
mazăre ajunge la fa
brica de conserve in 
numai citeva ore.

în unele cooperati
ve, deși mazărea este 
in faza optimă de dez
voltare, recoltatul in- 
tirzie. La cooperativa 
din comuna Ștefan cel 
Mare, cu o săptăminâ 
în urmă nu se recol
tase nici un hectar din 
cele 35 hectare prevă
zute. De atunci s-au 
realizat abia 8 ha. 
Tehnicianul Ion Tu
dor, șeful ferrhei legu
micole, a găsit rezol
varea : „Am continuat 
irigatul cu scopul de a 
prelungi perioada de 
vegetație". Este, fi
rește, o soluție, dar 
pentru cel mult 2—3 
zile. Aici recoltatul ln- 
tîrzie pentru că cele 
două batoze pentru se
pararea boabelor nu 
au fost incă instalate.

Continuăm raidul la 
cooperativa agricolă 
din satul Cegani. Ma
zărea era tocmai bună 
de recoltat. „Avem

Ilustrata da la Herculane

trebuie să fie create chiar șl lntr-o 
zonă fără tradiție in acest domeniu. 
Cu o echipă de pescari, din care odi
nioară nici unul nu știuse cum arată o 
unealtă pescărească, s-a reușit ca, in 
mai puțin de doi ani de la darea in 
exploatare a primelor eleștee, ^ă se

De ce țin undițele în cui 
pescarii din Satu-Mare 

mașină de recoltat, 
dar i s-a stricat pin- 
za“ — ne-a spus Petr® 
Vasile, șeful fermei. 
Cum s-a stricat dacă 
n-a fost folosită de
loc ? Adevăratul motiv 
este că irrcă nu s-a 
ajuns la o înțelegere 
In ce privește transpor
tul și plata vrejurilor. 
Pină la urmă s-au re
coltat 10 ha, dar ma
zărea a ajuns cu in
tirziere la fabrică.

In alte unități, lu
crul începe tirziu și se 
întrerupe devreme. La 
Bordușani, cooperato
rii plecaseră in sat cu 
mult înainte de lăsa
rea serii. Discutăm cu 
brigadierul Gheorghe 
Uriașu. „Lucrăm și cu 
M.R.M.-ul, dar și cu 
coasele. Terenul este 
denivelat și nu vrem 
să rămină mazărea in 
cimp". Totuși aici se 
mai recoltează Încă 
mazăre timpurie. Con
siliul de conducere ar 
trebui să ia neîntirziat 
măsuri pentru a se lu
cra întreaga „zi lumi
nă" la recoltatul ma- 
zărlî. Sînt citeva din 
problemele ce ar tre
bui să stea în atenția 
organelor agricole din 
județ, pentru ca în
treaga cantitate de 
mazăre să ajungă in 
timp cit mai scurt la 
centrele de batozare 
și la fabrica de con
serve.

Lucian 
CIUBOTARU 
corespondentul 
„Scînteii"

Cu toate acestea, există mari ră- 
mineri in urmă la îndeplinirea pro
gramului de amenajări piscicole sta
bilit. Două amenajări în suprafață 
totală de 410 ha — prevăzute a fi 
terminate pină la sfirșitul anului 
1973 și pentru care există alocate 
fonduri bănești — se află și acum 
tot in fază de proiect. De ce ? Pen
tru a afla răspuns la această între
bare. să vedem ce s-a intimplat cu 
fondurile rămase necheltuite, dar 
care s-au alocat din bugetul consi
liului popular județean. Intrucît a- 
menajarea noilor crescătorii piscico
le ridica unele probleme de ordin 
tehnic, iar in județ nu exista o tra
diție în acest domeniu, printr-un 
protocol încheiat, la începutul anu
lui 1971. cu Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
consiliul popular județean a conve
nit să- transfere Centralei producției 
Si industrializării peștelui din Bucu
rești volumul de investiții din bu
getul său. Centrala a preluat in sar
cina sa coordonarea și îndrumarea 
lucrărilor de amenajare, iar execu
tarea amenajărilor a fost dată între
prinderii piscicole din Cluj, în com
ponența căreia urma să se integreze 
întreaga activitate piscicolă a jude
țului Satu-Mare.

Cum s-a ocupat, practic, Întreprin
derea clujeană de realizarea amena
jărilor prevăzute ? Efectuarea lucră
rilor de la Bercu a fost lăsată doar 
pe seama inginerului loan Mitrea |1 
economistului Nicolae Manea, care, 
pină la urmă, au reușit să termine 
lucrarea tot cu sprijinul organelor 
județene. îndrumarea efectivă a în
treprinderii din Cluj s-a rezumat 
doar la 2—3 vizite făcute de condu
cerea respectivei unități, mai mult 
pentru a rezolva unele probleme de 
ordin financiar cu reprezentanții 
sucursalei Băncii agricole. Cit pri
vește amenajările de la Livada și 
Bercu II. in ultima perioadă a în
ceput o adevărată dispută asupra o- 
portUnitâțil și eficienței acestor o- 
biective. O dispută in care sint an
grenați toți factorii de răspundere — 
întreprinderea din Cluj, proiectantul 
din București, serviciul de investiții 
din centrală — în afară de organele 
interesate din județul Satu-Mare, 
care, de fapt, sînt puse in situația 
de a aștepta bunăvoința Centralei 
producției si industrializării peștelui.

Este timpul ca atit centrala, cit șl 
ministerul de resort să găsească o 
cile de ieșire din actuala situație. 
Cele două amenajări piscicole din 
județul Satu-Mare trebuie și pot fi 
realizate chiar în perioada care a 
mai rămas pină la sfirșitul cincina
lului. Cu o condiție insă : realizarea 
efectivă a obiectivelor de investiții 
să fie încredințată celor interesați |i 
dornici să facă treabă.

Octav GRUMEZA 
Iosif POP
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Tovarășului JUMJAAGHI1N TEDENBAL
Prim-se ere tar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
Stimate tovarășe Tedenbal,
Im: este plăcut să vă adresez, tn numele poporului romăn și al meu 

personal, cordiale felicitări cu prilejul ti’o^rr I du nne.ivo.istrl în înalta 
funcție de prese mie al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii 
Prpulare Mo->L.'-le și să vâ doresc din toată inima multă sănAUle. succes 
denlm In îndeplinirea miș unii dumnenvoaslrj și cele mai bune urări de 
prosperitate personală.

Sint încredințat că legăturile de prietenie și colaborare rodnică 
mult laterali dintre Repunhca So a' ri.'i România și Republica Populară 
Mongolă, dintre Partidul Comunist R >m n și Partidul Popul ir Revolu
ționar Mongol, se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, 
în interesul umtâțH țârilor socialiste, al cauzei păcii și socialismului 
tn lume.

Tovarășului JAMBIN BATMONH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole
Stimate tovarășe Bntmonh,
A’.cgerca dumneavoastră în funcția de președinte pI Consiliului de 

M iiiștr. al Republicii Populare Mongole îmi oferâ plăcutul prilej de a vâ 
acres i. în nume'e guvernului Republicii Socialiste România și al meu per- 
scnal, c. 'e mai cable iei citări, împreună cu urările noastre sincere de 
mari succese în activitatea dumneavoastră de răspundere.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilele dumnea
voastră felicitări adresate cu ocazia zilei noastre naționale șl, la rindul 
meu, vă transmit cele mai bune urări.

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a menținut 

răcoroasă îndeosebi in Transilvania 
și Maramureș. Corul a fost mai 
mult noros. Au căzut ploi continue 
in Crlșana, Maramureș. Transilvan’ , 
și in jumătatea de nord a Moldo
vei. In cursul dimineții a mai 
plouat și in Muntenia și Dobrogea. 
După-amiazâ, in Banat și vestul Ol
teniei, izolat, s-au semnalat averse 
de ploaie și descărcări electrice. 
Vintul a prezentat intensificări pină 
la tare și in rafale in cea mai m.ire 
parte a țării. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila intre 5 grade la ln-

• SPORT SPORTXȘpp^T • SPQRT » SPORT

CICLISM t

Ieri la amiază, 
lui anunțat, cicli 
„Turul României* * 
tra start in cent 
făcut obisn ..

în direcția înnoirii și diversificării 
producției destinate exportului. La 
întreprinderea de mașini electrice 
din Capitală, de exemplu, pornln- 
du-se de la cererile de ofertă pri
mite din - străinătate, ca și de la 
constatările delegaților, s-a trecut 
la devansarea îndeplinirii planului 
tehnic al unității pentru converti- 
zoare de sudură. Ca rezultat, In a 
doua parte a acestui an, întreprin
derea bucureșteană va oferi la ex
port șapte tipuri de convertizoare 
de sudură, față de numai două ti
puri in anul trecut.

Este un exemplu din multe altele 
care pledează convingător pentru 
intensificarea preocupărilor în ve
derea extinderii fabricației de in
stalații complexe — cele mai ren
tabile produse la export —, de ma
șini și utilaje cu performante teh
nice ridicate, care să incorporeze 
mai multă muncă de concepție și 
de execuție tehnică complexă, să- 
valorifice superior materiile prime 
— in concordanță și cu exigențele 
crescinde ale partenerilor din străi
nătate. De aceea, se impun studie
rea atentă și buna cunoaștere a 
pieței externe, adaptarea rapidă la 
cerințele acesteia, o bună pregă
tire a fabricației, testarea din vre
me a produselor in străinătate, asi
gurarea execuției ireproșabile, a 
controlului tehnic exigent, a unui 
„service" prompt, de calitate, a 
pieselor de schimb necesare, urmă
rirea comportării in exploatare a 
produselor, aducerea permanentă de 
îmbunătățiri tehnice, funcționale 
șl estetice ș a.

Dezvoltarea șl creșterea eficien
tei exportului sint o necesitate o- 
biectivă pentru progresul economic 
și social al tării. Tocmai de aceea, 
organele și organizațiile de partid, 
folosind toate formele muncii po- 
litice-educative, au datoria să să
dească In conștiința tuturor colec
tivelor de întreprinderi — de Ia 
muncitor, inginer pină la director - 
înalta răspundere pentru ca tot 
ceea ce produc in vederea expor
tului să corespundă, din nunei de 
vedere calitativ șl tehnic, cerin
țelor crescinde ale pieței externe. 
Pe această cale se va mări efi
ciența exporturilor, va SDorl contri
buția fiecărui om al muncii, a tu
turor colectivelor de întreprinderi 
la creșterea venitului national — 
sursă sigură de Înflorire continuă 
a economiei, de bunăstare pentru 
întregul popor.

ced plecarea in cursă, ti nărui 
cea Ramascanu — liderul c„.< 
tului — a îmbrăcat ..tricoul galbtn" 
si. in aplauzele celor prezenti. cara
vana a pornit sore Iași, canătul ce
lei de-a treia etape. In tot acest 
timp ploaia a căzut d n abundentă, 
dar cic'. st ii sperau că vremea se va 
îmbunătăți. Primii kilometri sint 
parcurși destul de greu, sub rafalele

conform programu
s'u partieibanți la 

“ s-au adunat pen- 
itrul Bacăului. S-au 

Ie formalități ce pre- 
Mir- 

men-

Campionatele internaționale de tir ale României
• Campionatele internaționale de 

tir ale României s-au încheiat ieri 
Ia poligonul Tunari. Proba de armă 
standard 3x29 focuri seniori a fost 
ciș’.igată de italianul De Chirico — 
569 puncte. Aceeași probă la femi
nin a revenit ' iugoslavei Mariana 
Masici cu 567 puncte. Ana Goreti 
(România) a ocupat locul trei cu

Olimpiada de șah
Cea de-a 21-a ediție a Olimpiadei 

de șah a continuat la Nisa cu intîl- 
nirîle din runda a 5-a a grupelor 
preliminare. în meciul derbi al gru
pei a 6-a. echipa României a termi
nat la egalitate : 2—2 cu redutabila 
formație a Cehoslovaciei.

Alte rezultate : Norvegia — Singa
pore 3—0 (1) : Columbia — Liban
2— o (2) ; Noua Zeelandă — Monaco
3— 1. Pe primul loc in clasamentul 
grupei continuă să se fifle Cehoslo
vacia cu 17 puncte, urmată de Nor
vegia — 15.5 puncte (1). România — 
12 puncte (un meci mai puțin dis
putat), Columbia — 9.5 puncte (2) 
etc.

ȘTIRI DIN SPORTUL DE MASA
*

Ediția de vară a „Cupei Tineretu
lui", competiție sportivă de masă cu 
caracter republican, se apropie de 
sfirșit. Peste puțin timp vor fi de
semnați, in cadrul finalelor pe țară, 
campionii la fotbal, inot. nândbil. 
atletism, popice, trinta, oină, orientare 
turistică etc. în această perioadă, in 
diferite centre județene din țară se 
desfășoară întrecerile pentru desem
narea finaliștilor. La unele sporturi, 
in asociațiile sportive de la sate, din 
întreprinderi, din cooperația meșir$u- 
gărească au loc, de asemenea, intre-

Pe stadionul „Ceahlăul"
Aproape 5 009 de tineri, pionieri și 

elevi ai școlilor din Piatra Neamț 
au participat la un spectacol sportiv 
omagial pe stadionul „Ceahlăul" din 
localitate, manifestare organizată in 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei șj a celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. A fost 
un reușit spectacol, după care tine
rii s-au întrecut la probe d'*  atle
tism, gimnastică și altele. (Ion Ma
nea),

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

KAKUEI TANAKA
Prim-ministru al Japoniei 

la

torsura Buzăului și 19 grade la Ca- 
1 .f și Mangalia. In zona de munte 
precipitațiile au fost și sub formă 
de lapoviță și ninsoare.

Timpul probabil pentru 
16 iunie. în țară : Vreme 
și in general instabilă 
. nervalului, apoi în 
( •: rul va fi temporar 
cădea ploi locale, care 
caracter de aversă, mai 
jumătatea de nord a țării. Vintul va 

moderat. Temperatura acrului 
in ci ș ?re ușoară în a doua, parte a 
inter.- 'ului. Minimele vor fi cu- 
pri îse intre 4 și 14 grade, izolat mai 
coborite in prima noapte, iar ma
ximele intre 14 și 24 de grade, loc. 1 
mai ridicate la sfirșitul perioadei, 
în București : Vreme răcoroasă la 
început, apoi în curs de încălzire. 
Cor temporar noros. Ploi sub ferma 
de averse. Vint potrivit.

11, 15 M 
răcoroasă 
începutul 

ameliorare, 
noros. Vor 
vor avea și 
frecvente in

IAȘI-SUCEAVA
ploii și ale vintului. Pe măsura tre- 
c irii timpului, condițiile de întrecere 
d:V.n insă cu toiul improprii. Vin- 
tul se întețește, ploâia devine toren
te-i.b în aceste condiții, juriul com- 
c ti’iei decide — la kilometrul 55 — 
o(și anularea) etaoei. măsură 
stioulatâ de altfel de regulamentele 
Uniunii Cicliste Internaționale pen
tru asemenea împrejurări si condi
ții meteorologice speciale. Pină la 
I >si. cicliștii sint transportați cu au
tobuze si alte mașini ale caravanei.

Competiția se reia astăzi, cu etapa 
Ic Si -Pașcani - Suceava.

560 puncte. In proba de skeet pe 
primul loc s-a situat A. AHev 
(U.R S.S.) — 193 puncte, urmat de 
A. Sokolov (U.R.S.S.) — 193 puncte, 
G. Scncovici (România) — 191 punc
te. Iată și cișligâtorii celorlalte pro
be : pistol calibru mare: A. Kuzmin 
(U.R.S.S.) — 589 puncte ; pistol 
standard femei : Veronica Roszgony 
(Ungaria) — 582 puncte.

TENIS

Turneul de la 
Roland Garros
Pe terenurile de la Roland Garros 

din Paris, in campionatele interna
ționale de tenis ale Franței, s-au 
jucat ieri primele două partide din 
sferturile de finală ale probei dc 
simplu bărbați. Spaniolul Manuel 
Ora.ntes l-a învins cu 6—3, 6—3, 6—1 
pe chilianul Cornejo, in timp ce 
francezul Francois Jauffret l-a eli
minat cu 7—6. 6—3, 6—2 pe vest-ger- 
manul Pohmann. Năstase joacă azi 
cu Salamon (S.U.A.) 

ceri pentru cucerirea titlului de cel 
mal bun sportiv al asociației respec
tive.

Conform calendarului stabilit de co
misia centrală de organizare a „Cupei 
Tineretului", pentru pionieri și ș o- 
lari (11—14 ani) finalele vor avea loc 
la București sau Galați, in zilele de 
28—30 iunie. Pentru tinerii din între
prinderi și instituții — la Hunedoara, 
pentru tinerii din cooperația mește
șugărească — la Tg. Mureș, iaf pentru 
tinerii din mediul rural — la Craiova 
(23—25 august).

„Cupa sportivilor
Azi, de la ora 12,30. la liceul „Ton 

Luea Caragiale" din București se des
fășoară „Cupa șportivilor". Organi
zată la fiecare sfirșit de stagiune 
școlară pentru elevii din anul IV. 
manifestarea aceasta reunește pe cei 
mai buni sportivi ai liceului, precum 
și pe reprezentanții unor cluburi și 
asociații, în jurul ideii de a popu
lariza sportul printre școlarii bucu- 
reșteni.

Solemnitatea inminării
unor înalte distincții

La Palatul Consiliului de Stnt • 
Ax ul loc. miercuri la amiază, solem- 
i u.it r.i decorării unor personalii ați 
de seamă ale vieții noastre cultu
rale.

înaltele distincții au fost Inmînnte 
de tovarășul Ștefan Voitec, vicepre- 
5 dinte al Consiliului dc Stat.

La solemnitate au luat parte to- 
vnn.ș i Dumitru Popescu, președin
tele Consiliului Culturii șl Educației 
Socialiste. Constantin Stălescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Ion Du- 
n. t!< - n. președintele Uniunii com
pozitorilor. Radu Belîgan, vlecpre- 
ș'dinte al Asociației oamenilor de 
a ’t.T din instituțiile teatrale șl mu
zicale.

Prin decret prezidențial. pentru 
activitate îndelungată șl merite deo
sebite In domeniul creației muzicale, 
s-a conferit Ordinul ,.23 August" cla
sa I compozitorului Ioan D. Chlros- 
cu. artist al poporului, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de de ani, Ordi
nul ..Meritul cultural" clisa I com
pozitorului Dumitru D. Botez, maes
tru emerit al artei, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani.

Vizita unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist din Cehoslovacia
La invitația C.C. al P.C.R.. o de

legație de activiști ai Partidului Co
munist din Cehoslovacia, condusă do 
Miroslav Bochcnoc, adjunct al șefului 
secției ideologice a C.C. al P.C.C., a 
făcut, incepind de 1.1 5 Iunie; o vi
zită de schimb de experiență In țara 
noastră.

Delegația a luat cunoștință de ex
periența P.C.R. in domeniul activi
tății ideologice, avind convorbiri la 
Secția de propagandă șl presă a C.C.

Tovarășul Janos Fazekas, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior, a primit, 
miercuri la amiază, pe Dezidcr Goga, 
ministrul comerțului din R.S. Slova
că, aflat intr-o vizită in țara noastră.

La Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internatio
nal au început, miercuri, lucrările 
celei do-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
româno-elenă.

Campionatul 
mondial de fotbal

Turneul final al celui de-al X-lea 
campionat mondial de fotbal Începe 
astăzi pe „Waldștadion" din Frank
furt pe Main. unde selecționatele 
Braziliei și Iugoslaviei vor juca 
partida inaugurală.

Cele 16 reprezentative au fost re
partizate, in patru grupe, după cum 
urmează : gruoa I : R. D. Germană, 
Australia. Chile. R. F. Germania ; 
grupa a II-a : Brazilia. Republica 
Zair. Secția. Iugoslavia ; grupa a 
IlI-a : Bulgaria. Olanda. Uruguay, 
Suedia ; crupa a IV-a : Argentina, 
Polonia. Italia și Haiti.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se califică in două serii semi
finale. Ciștigătoarele celor două 
grup.- semifinale iși vor disputa fi
nala in ziua de 7 Iulie la MUnchen.

★

în prima conferință de presă ținu
tă după alegerea sa in funcția de 
președinte al Federației Internațio
nale de Fotbal, Joao Havelange a 
declarat că in cazul formulei cu 20 
de echipe la turneul final al Cupei 
mondiale, preconizează următoarea 
repartizare pe continente : Europa—10 
echipe. America de Slid—4 echipe, A- 
sia—2 echipe. Africa—2 echipe, Ame
rica de Nord. America Centrală și 
zona Mării Caraibilor, de asemenea, 
două echipe.

FOTBAL: Stsaua-Selecțio- 
naîa militară a Greciei 1—0

Ieri s-a disputat in Capitală me
ciul internațional de fotbal dintre 
echipa Steaua și selecționata mili
tară a Greciei. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 (0—0) tn favoarea 
fotbaliștilor români. Unicul gol al 
intilnirii a fost înscris de Ion Ion.

PATRIE PÂMINT SFINT

In cadrul acțiunilor politico-e
ducative și culturaJ-știlntifice de 
masă ce se desfășoară sub egida 
secției de propagandă a Comite
tului județean de partid Maramu
reș. actorii Teatrului dramatic din 
Baia Mare au susținut un recital 
de poezie Datriotică sub genericul 
„Patrie—pămint sfint" in fata lo
cuitorilor din comuna Sarasău. re
cunoscută pentru tradițiile sale 
revolutionare-muncitoreștl. Locui
torii comunei prezent! la căminul 
cultural au urmărit cu viu interes 
versurile dedicate patriei și parti
dului. In zilele următoare, artiștii 
bâimârenl se vor Intilni, prin In
termediul poeziei, cu minerii 
preparatorii de la Borșa 
Susa).

li 
(Gli.

RETROSPECTIVA
V. DOBRIAN

gâz-„Casa artelor" din Sibiu 
duiește expoziția retrospectivă a 
pictorului Vasile Dobrian. artist 
emerit, fiu al meleagurilor sibiene. 
Cele 80 de lucrări de grafică și

Prin același decret, pentru activi
tate îndelungată și merite deosebite 
in domeniul publicisticii consacrate 
istoriei teatrului românesc s-a con
ferit Ordinul „Meritul cultural" cla
sa a II-A tovarășului loan H. Mns- 
soff, cercetător in istoria teatrului 
românesc, cu prilejul împlinirii vir- 
slel de 70 de nni.

Compozitorul Ioan Chlrescu a mul
țumit călduros conducerii de partid 
și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceatișescu, pentru înalta dis
tincție acordată, transmițthdu-1, îm
preună cu sentimentele de profundă 
gratitudine, urări de sănătate, vtnță 
îndelungată, noi si mari succese în 
munca pe care t«r« Și fiii ®ăi l-au 
Încredințat-o.

în numele conducerii de partid șl 
de stal, al tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ștefan Voitec l-a felicitat 
pe cel decorați șl le-a urat noi suc
cese In activitatea de croație pe cnro 
o desfășoară pentru înflorirea vieții 
spirituale a poporului nostru.

(Agerpres)

al P C.R.. la comitetele județene de 
partid Bacău și Iași, la comitetul de 
partid al sectorului 3 și la Cabine
tul municipal de partid din Bucu
rești, precum și la organele și orga
nizațiile de partid din unități eco
nomice, de cultură și învătămint.

Delegația a fost, de asemenea, pri
mită la C.C. al P.C.R. de tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
el P.C.R.

în timpul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind 
schimburilor de mărfuri 
două țări.

dezvoltarea 
dintre cele

(Agerpres)

Delegația guvernamentală română 
este condusă de Ion Pătan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar delegația 
guvernamentală elenă de Constantin 
Kypraios, ministrul industriei.

Comisia examinează stadiul schim
burilor bilaterale și al cooperării ,in. 
diferite domenii de activitate1 de in
teres comun. Sint analizate posibili
tățile pentru intensificarea livrărilor 
reciproce de mărfuri, pentru diversi
ficarea schimburilor culturale, turis
tic-!, a conlucrării științifice și teh
nologice. precum și pentru lărgirea 
cadrului juridic al colaborării ro- 
mâno-elene.

★

în cursul zilei, Constantin Kypra- 
ios a avut întrevederi cu Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, și loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele.

(Agerpres)

(Urmare dîn pag. I)

de șerje care vor compune 
în finalul acestui an jubi
liar ce.e 3 milioane tone 
și avem o nouă dovadă a 
hărniciei și destoiniciei oa
menilor celei mai puter
nice cetăți de toc a patriei, 
în această ordine de idei, 
alte două argumente de... 
oțel : 45 000 de tone elabo
rate pină zilele trecute 
peste prevederi ; 25 noi
mărci de oțeluri adăugate 
in acest an la cele 250 cite 
s-au plămădit pină 
aici.

acum

La HUNEDOARA, Sabin 
Ionescu ne-a pus in legă
tură directa cu un moment 
considerat aici jubiliar: 
momentul elaborării, peste 
prevederi, a celei de-a 
310 000-a tone de oțel de 
la începutul cincinalului. 
Prim-topitorul loan Băn- 
cescu ne spune : „Cu a- 
cest succes, noi, siderurg ș- 
tii Hunedoarei, cinstim ma
rile evenimente ale anului 
— a XXX-a aniversare a 
eliberării și Congresul al 
XI-lea al partidului. In a- 
celași timp, ne obligă la

Pictură prezentat® In expoziție — 
li care vor face parte din fondul 
artistic al viitoarei ease muzeale 
ce 6® va deschide in satul Rod. lo
cul de naștere al plasticianului, in 
cadrul ediției 1974 a festivalului

cultural-artistic ..Cibinlum 
semnează evoluția valoroasei sale 
creații artistice pe parcursul ce
lor 38 de ani de activitate (Nico- 
lac Bru.ian).

„DECADA MUZICII 
ROMÂNEȘTI"

laMiercuri a fost inaugurată 
Cluj „Decada muzicii românești", 
închinată celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei, Congresu
lui al XI-lea al partidului și lm-

Cronica
zilei

Tovnrâșul Miron Constantlnescu, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, a primit o telegramă de mulțu
mire din partea președintelui Adu
nării Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Klro Gllgorov, pentru 
felicitările adresata cu ocazia alegerii 
sale In această funcție.

★
Cu prilejul sărbătoririi unul veac 

de invăl&mint comercial In munici
piul Ploiești, partlcipanții la festivi
tatea consacrată acestui eveniment 
nu adresat o telegramă Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Caaușrscu, in care se scrie, 
intre altele : Rememorarea celor o 
sută de ani scurși de la Înființarea 
primei școli comerciale din județul 
Prahova are pentru noi adinei șl 
mdbilizatoare semnificații pe linia 
continuării și ridicării pe trepte noi 
a tradițiilor Invățămintulul econo
mic din tara noastră.

întregul colectiv al școlii se An
gajează sâ contribuie la realizarea 
sarcinii de generalizare a primei 
trepte a Invățămlntului liceal, de 
perfecționare a conținutului și me
todelor de invățămint, de educare 
patriotică și moral-cetățenească a 
elevilor, In vederea formării de ca
dre bine pregătite necesare 
miei județului și țării.

★
Bujor Almășan, ministrul 

petrolului și gaolociei. și _____
Yovane, ministrul mlneriei din Chile, 
au semnat un protocol 
două ministere privind 
tehnică și economică in 
minier, metalurgiei 
roase și prelucrării

econo-

minelor,
Arturo

intre cele 
cooperarea 

domeniul 
extractive nefe- 
cuprului.

in tara noastră, 
avut, de aseme- 
lon Pătan. vice-

Tn timpul vizitei 
ministrul chilian a 
nea. convorbiri cu . ___ ____
prim-mlnistru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Ministrul Arturo Yovane a părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

A apărut 
revista „LUMEA" nr. 25

TIMIȘ

UN NOU POPAS
TURISTIC

Printre numeroasele și atrac
tivele puncte turistice ale jude
țului Timiș se numără și her
ghelia de la IZVIN — localitate 
așezată la o distanță de nu
mai 14 km de Timișoara. Vizi
tarea hergheliei de la Izvin se 
face prin unitățile Oficiului 
județean de turism Timiș care, 
la -solicitările turiștilor, organi
zează plimbări cu trăsura sau

1(
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

___ __________________ j 
călare pe diferite itinerare, pe l 
diferite durate. De asemenea, .’ 
sportivii au la dispoziție un ) 
hipodrom. Totodată, la Izvin au i 
loc și demonstrațiile de călărie, t

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 12 IUNIE 1974

FOND GENERAL 
744 523 lei

Extragerea I : 32
Extragerea a II-a :

DE CÎȘTIGURI :

noi realizări $1 apropiata 
sărbătorire a 90 d? ani de 
la punerea în funcțiune a 
primului furnal in a -eastă 
inimă de metal a tării".

„Inimă" pe care o regă
sim in sapele de foraj din

rurgiștllor din acest an, 
produce Ia parametri tot 
mai înalti de exigență teh
nică și umană. Hunedoara 
a sporit fluviul de metal 
al țării cu peste 33 000 tone 
de otel Martin, ei electric

„Patrulaterul
otelului"

adincurile petrolifere. In 
rulmenții de autocamioane, 
autoturisme și tractoare, tn 
cazanele de înaltă presiu
ne, in blindajele argintate 
ale chimiei, * ...............
navale și . ____
peste patru ori, in răstim
pul de la 7______ 1 _1
X-lea al partidului, a spo
rit aici producția de oțeluri 
inoxidabile. Hunedoara, 
inițiatoarea Întrecerii side-

in instalațiile 
energetice. De

elaborate peste plan de'la 
începutul Iul 1974.

REȘIȚA solicită partici
parea la teleconferinta 
noastră cu Un nou record. 
..în ce sens nou ?“ ..Pentru 
că — ne răspunde Nicolae 
Catană — doar în urmă 
cu citeva zile anunțam 
obținerea a 20 000 tone de 
otel peste plan. Iar de a- 
tuncl și pină acum s-au 
mai adăugat 1 000 de tone.

Congresul al

plinirii a 1 850 de ani de atestare 
documentară a municipiului Napo- 
ca-Cluj. tn prima zi, in sala mare 
a Casei universitarilor, a fost pre
zent corul Filarmonicii de stat, sub 
bagheta dirijorilor Dorin Pop și 
Florentin Mihăescu. In zilele ur
mătoare, formațiile „Are Nova", 
sub conducerea compozitorului 
Cornel Țăranu, formațiile de came
ră ale conservatorului de muzică 
„George Dima" șl orchestra de ca
mera a filarmonicii, cvartetul „Na
poca", cvartetul „Pro-camera", or
chestra simfonică și corul filarmo
nicii vor prezenta programe cu cele 
mai alese creații ale muzicii româ
nești contemporane. (Al. Mureșan).

O NOUA OPERETA 
ROMÂNEASCĂ

Pe scena Teatrului dramatic din 
Brașov a fost prezentată In premie
ră oe tara Opereta „Rodica". Mu
zica este semnată de Norbert Pe
tri si Dan Stănescu. tar libretul 
de Constantin Cirjnn. George Mi- 
halache și Dan StănescU. Regla 
aparține lui Alexandru Eugen, co
regrafia lui Marius Zira, iar con
ducerea muzicală lui Alexandru 
Horia. Spectacolul s-a bucurat de 
succes. (Nicolae Mocanu).

TELEGRAME EXTERNE
Azi vor fi reluate In capitala Algeriei

Negocierile dintre reprezentanții
P.A.I.G.C. și guvernului portughez

ALGER 12 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — Începute la 
25 mal, la Londra, convorbirile din
tre delegația guvernului portughez șl 
ceă n Partidului African al Indepen
denței din Gulneea-Bissau șl Insu
lele Capului Verde (P.A.I.G.C.), in 
vederea realizării unui acord de în
cetare a focului, ae reiau ia 13 iunie 
la Alger. Schimbarea locului celei 
de-a doua faze a negocierilor, fixate 
inițial in capitala engleză, a fost 
anunțată, încă de marți seara, de un 
purtător da cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe al Algeriei, șl 
confirmată la Lisabona |i de geful

„Țelul suprem al poporului mozambican
— obținerea independentei44

Declara,iii» lui Marcelino Dos Santos
MOGADISCIO 12 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat agenției 
Prensa Latina, Marcelino Dos San
tos, vicepreședintele Frontului de 
Eliberare a Mozambicului (FRELI
MO), a declarat că, In actualul con
text politic, patrloțil mozambican! 
ișl reafirmă hotărirea de a milita 
in continuare pentru atingerea țelu
lui lor suprem — dobindlrea inde
pendenței totale a țării. Pentru noi 
— a spus el — autodeterminarea în
seamnă obținerea independentei și 
trecerea funcțiilor guvernului in mii- 
nile FRELIMO.

în cadrul convorbirilor explorato
rii de la Lusaka dintre reprezentan
ții guvernului de la Lisabona și cei 
ai FRELIMO — a arătat el — au

SCĂDEREA PREȚULUI AURULUI
LA BURSELE

Afirmațiile potrivit cărora la reu
niunea de la Washington a „Comi
tetului celor 20“ al F.M.I. s-ar fi că
zut de acord asupra posibilității ca 
rezervele de aur ale băncilor cen
trale să fie vindute pe plata liberă, 
orecum și concluzia unui studiu rea
lizat de „First National City Bank" 
din New York, care arată că. in ur
mătoarele 12 luni, prețul aurului va 
cobori in mod spectaculos, au antre
nat. miercuri, la principalele burse 
occidentale, scăderea prețului meta
lului galben.

Astfel, la ZUrich. tranzacțiile au 
fost efectuate- la cursul de 153.50 .do
lari Uncia da aur. cu o scădere.ide

PROGRAM DE AUSTERITATE
AL GUVERNULUI FRANCEZ

PARIS 12 (Agerpres). —■ Guvernul 
francez a adoptat, miercuri, un pro
gram de austeritate în vederea re
echilibrării. în viitoarele 18 luni, a 
balanței de plăți a tării și a redu
cerii inflației, in t următorul an. la 
un nivel comparabil cu cel al altor 
țări membre ale Pieței comune — 
transmite agenția United Press Inter-

De reținut că echipa con
dusă de Ion Văduva — 
maistru Alexandru Trfii- 
lescu — a realizat cele 
mai scurte șarje din isto
ria de 200 de ani a Reșiței. 
Timpul cronometrat Ia 
cuptorul nr. 1 : numai 5 
ore și 15 minute ! Un suc
ces care demonstrează am
biția reșitenilor de a rea
liza in acest an. tot pentru 
prima oară In istoria si
derurgiei bănățene. un 
milion de tone de otel".

Metalul plămădit de fău
rarii Reșiței II regăsim in 
magistralele feroviare, in 
puternicele motoare Diesel, 
în turbinele care transfor
mă „aurul alb"- in energie 
electrică, în arcuirea ele
gantă a podurilor, in co
loșii siderurgiei etc. De 
peste două veacuri arde 
necontenit focul în vetrele 
de metal ale Reșiței. Dar 
niciodată ca tn acest ju
biliar an XXX, bătălia 
pentru metal a oamenilor 
de aici, ca de altfel din 
Întregul „patrulater al oțe- 

delului". n-a fost atit 
fierbinte și Încununată cu 
fapte de întrecere atit de 
deosebite.

tv
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoalâ.
17.30 Telex.
17,35 Teleglob : Kuweit.
17,55 Agroenclclopedia.
18.25 Universitatea TV.
19.00 Familia
19.25 1O01 de Beri. .
19.30 Telejurnal • Lâ cotele anu

lui XXX,
20,00 Seară pentru tineret.
21,23 Mal aveți o Întrebare ? Ex

plozia demografica.
J2.05 Recital de muzică ușoară cu 

irena Santor.
23,1S 24 de ore.

PROGRAMUL II
10,00 Drumuri pe cinci Continente. 

Filme documentare : „Țara 
de foo șl de gheață- șl „Oa
menii pădurii".

20,35 Efigii lirice. Versuri In lec
tura autorilor.

11.10 Telex.
21,15 Tribuna tinerilor soliști. Pro

gram susținut de orchestra 
de studio a Radlotelevizlu- 
nti. Dirijor : ion Dt-floea 
(partea a II-a a concertului). 
In program : Johannes
Brfihms — CortcertUl nr. 2 În 
si bemol major pentru plAn 
și orchestră. Solist : Alexan
dru Preda.

22,05 Cărți șl Idei.

diplomației portugheze, Mario Soares, 
care va conduce delegația țării sale 
la aceste convorbiri. (

Arătlnd că guvernul nigerian. In , 
spiritul justiției, libertății și păcii, a 
apreciat că trebuie să răspundă favo
rabil cererii comune a celor două , 
părți de a găzdui noua rundă de ne
gocieri, purtătorul de cuvint al Mi
nisterului nigerian al Afacerilor Ex
terne a sublinlnt că Algeria „va fac*  
față tuturor obligațiilor caro decurg 
din calitatea sa de țară-gazdâ, pentru 
a asigura cele mal bune condiții des
fășurării acestor negocieri".

fost abordate o serie de probleme 
referitoare la viitorul statut al Mo- 
zambiculul și la posibilitatea înce
tării operațiunilor militare în aceas
tă zonă. Cu acest prilej, organizația 
mozambicană a prezentat chestiunile 
de principiu care condiționează re
zolvarea echitabilă a situației — re
cunoașterea independenței Mozam- 
bicului, recunoașterea FRELIMO ca 
unic reprezentant al poporului mo- 
zambican și transferarea către re
prezentanții poporului mozambican a 
funcțiilor guvernului din acest teri
toriu — ambele delegații recunos
când faptul că Încetarea focului este 
condiționată de im acord prealabil 
privind tocmai aceste principii po
litice fundamentale.

OCCIDENTALE

I
p

4.50 dolari In raport cu ziua prece
dentă. iar la Londra, cu depreciere • 
similară.

In aceeași 21. cursul dolarului a 
«căzut, de asemenea. în raport cu 
marca vest-germană (2,5160 mărci 
oentru un dolar, față de 2,5280 — ‘ 
marți), la Frankfurt ne Main, și cu 
francul francez (4,905 franci pentru 
un dolar. 4,9175 franci — cu o zi 
înainte).

La Tokio raportul de schimb do- 
lar-yen s-a modificat in favoarea 
monedei americane (282,75 yeni pen
tru un dolar, in comparație cu 282,10 . 
yen£.- în zio mnrl’rt ' .in zilei de mșri'D.

«Brns-r r yr (Agâpppț^J•on

national. Măsurile preconizate se re
feră la credite, economii bugetare |i 
reducerea consumului de energie.

Totodată, agenția France Presse a- 
nuntă înlocuirea Iul Olivier Worm- ' 
ser din funcția de guvernator al 
Băncii Franței cu Bernard Clappier, 
fost guvernator adjunct al Băncii 
Franței in perioada 1966—1972.

(Urmare <Un pas. I)
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Râspumind interesului deosebit al opiniei publice

IN ITALIA A APĂRUT UN NOU VOLUM

DIN SERIA DE LUCRĂRI

CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANĂ

/n dezbatere — urmările 
instituționale ale conferinței

BONN

Convorbiri româno-vest-germane DI PRETUTIHDEN1

NICOLBE CEAUSESCU:
.SCRIERI AIESE

ROMA 1: _ (Core«-
Pond-entâ de l.i R
Bogd.an). în librăn.le
Italic ne a a nărui i.n
trule;
,.SCR IERI ALESE" aie
Cea ut

Omu
al’ al Partidului 
mist Român pre-

șed in lele RcDublicil
Sncia liste România.
Volurnul, publicat de
ediîm■a ..li Calendare
del F’opolo" din Mila-

nmânu.nchează o
ufttoare culegere

de es
nerile■. cuvintările și
Ni'cok

iurile tovarășului 
îc Ceaușescu dm
1973.

în cuvintul intro-
ductis•. profesorul uni-

ar Carlo Salinari
itazâ că noul vo-
ie ..Scrieri aleși “
daugă celorlalte

trei din aceeași serie
apăru te In anii 1971—
1973, care au permis.
deja. cunoașterea li-
niilor unei politici
care. pe plan intern.
|;-a propus ca obiec-
tiv săi asigure dezvol-
tarea multilaterală e-

CEAUSESCU

GENEVA 12 (Corespondenți de la 
C Vlad). — Grupul de lucru al Co
mitetului de coordonare al Conferin
ța pentru securitate șl cooperare în 
Europa, însărcinat cu examinarea 
problemei urmărilor instituțional» ale 
conferinței Iși continuă dezbaterile 
pe baza proiectelor de document pre
zentate de Cehoslovacia fi Iugosla
via In cadrul dcibaterilor grupului, 
delegația Finlandei n prezentat o 
propunere amplă — dervoltind idei 
pozitive expuse de numeroase dele
gații pe parcursul lucrărilor confe
rinței — potrivit căreia statele par
ticipante recunosc că această confe
rință constituie un element Impor- 
tant al procesului de întărire ■ secu
rității și de dezvoltare a cooperării 
in Europa și iși exprimă convinge
rea că, pentru n-fl realiza scopul, 
conferința trebuie să Asigure conti
nuitatea eforturilor statelor partici
pante. Ținlnd goarna de acest obiec
tiv. propunerea finlandeză prevede 
Instituirea unul comitet compus din 
reprezentanți ai statelor participante 
care ar urma să organizeze și pft 
coordoneze activitățile multilaterale 
ce vor continua după conferință, să 
realizeze cooperarea cu organizațiile 
Internaționale, să pregătească reu
niuni speciale ale statelor partici
pante.

Reprezentanții Suediei, Clorului. 
Norvegiei, Iugoslaviei, R.D. Germa
ne, R.S. Cehoslovace, R.P. Polone,

U.R.S.S. și Elveției au «alulat pre
zentarea acestei propuneri, apre- 
cllnd-o drept o contribuție la pro
gresul lucrărilor conferinței, la ela
borarea șl adoptarea documentului 
privind urmările instituționale.

Lulnd cuvintul, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Valentin Llpa- 
tti, a evidențiat oportunitatea și va
loarea propunerii. El a-a referit la 
ideile cuprinse In proiectul finlandez, 
care 11 apropie de poziția țării noas
tre, și s-a oprit In special asupra 
propunerii de creare a unul organ 
compus din reprezentanții tuturor 
«latelor participante, care să ee În
trunească periodic și că asigure 
coordonarea activităților multilatera
le desfășurate pe baza hotăririlor 
conferinței, evaluarea îndeplinirii a- 
cestor hotăriri, cooperarea cu orgnni- 
ZAțlIle internaționale șl pregătirea 
altor reuniuni și conferințe. In ace
lași timp, el a subliniat necesitatea 
aplicării, In cadrul urmărilor Institu
ționale. a regulamentelor de proce
dură ale conferinței, mentionind, In 
primul rînd, participarea statelor ca 
•uvernne, Independente și egale in 
drepturi, apoi desfășurarea lucrărilor 
In afara alianțelor militare, partici
parea plenară la toate formele de 
activitate, adoptarea tuturor decizii
lor prin consens, aplicarea rotației 
Atît în ce privește conducerea lu
crărilor, cit șl locul de ținere a reu
niunilor.

BONN 12 (Corespondență de la 
N. S. Stănescu). — Adjunctul minis
trului afacerilor externe al RomAniei, 
Vaslle Glign, care Întreprinde o vi
zită In R.F. Germania, la Invitația 
Ministerului Afacerilor Externe 
vest-german, a fost primit, la 12 iu
nie, do Hans-Dietrich Genscher, vi
cecancelar și ministru al afacerilor

externe al R.F.G. Cu acest prilej a 
Avut loc un schimb de păreri privind 
dezvoltarea continuă n relațiilor bi
laterale și asupra unor probleme 
Internaționale de Interes comun. I^a 
întrevedere au luat parte Constantin 
Oancca, ambasadorul RomAniei in 
R F.G., șl Erwin Wickert, ambasado
rul R.F.G. la București.

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 

AL PREZIDIULUI C. C. AL U. C. I.
BELGRAD 12 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc o ședință a Co
mitetului Executiv al Prezidiului 
CC. al U.C.I. Prezidată de Stane 
Dolanț, secretar al Comitetului Exe
cutiv, această primă ședință a Co
mitetului de după al X-lca Congres 
al U.C.I., recent încheiat, a exami
nat principalele direcții ale activită
ții comuniștilor iugoslavi in vederea 
Îndeplinirii hotăririlor Congresului.

Lucrările ședinței — menționează 
agenția Taniug — au relevat nece
sitatea trecerii imediate la acțiune 
in vederea realizării eficiente a obi

ectivelor politice stabilite de congres, 
preclzîndu-se prioritatea aplicării 
hotăririlor privind consolidarea po
ziției clasei muncitoare in viața po
litică și 6ocial-economică. precum șl 
a celor privind politica de stabili
zare economică și de ridicare a ni
velului de trai ni oamenilor muncii. 
Comitetul Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I. r subliniat, de aseme
nea. că aplicarea prevederilor noii 
Constituții a R.S.F. Iugoslavia tre
buie să constituie direcția principali 
a acțiunilor Întreprinse de U.C.I.

ORIENTUL APROPIAT
Continuă operațiunile de dezangajare militară 

pe înălțimile Golan

Scritti scelti 
1973

Edizioni del Calendario

Conferința la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane

conomică si culturală 
a României, iar De 
plan extern, să mili
teze pentru realizarea 
unui climat de pace, 
destindere si cooperare 
internațională, de afir
mare a demnității tu
turor națiunilor, de 
promovare a progresu
lui si dreptății so
ciale.

Autorul cuvin tul ui 
introductiv scoate in 
evidență interesul deo
sebit ăl lucrării pen
tru cititorul italian, 
reamintind, in acest 
sens, că 1973 este anul 
in care pentru prima 
dată a avut loc o vi
zită românească in 
Italia la nivel de șef 
de stat. Această vi
zită — Întreprinsă la 
invitația președintelui 
Giovanni Leone — ..a 
servit — arată Carlo 
Salinari — la consoli
darea raporturilor, de 
prietenie și colaborate 
dintre România și Ita
lia, raporturi tradițio
nale care iși află ră
dăcinile in trecutul 
istoric și intr-o bog3tă 
comunitate culturală și 
de idei".

Carlo Salinari schi
țează tabloul intensei 
activități internaționa
le a președintelui 
României, reamintind 
vizitele întreprinse 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in nume
roase țări din Ameri
ca Latina, Asia, Afri
ca, Europa vuita in 
S.U.A. — precum și 
convorbirile avute oe 
președintele României 
ia București cu nu
meroși șeu de stat și 
de guvern, cu perso
nalități marcante ale 
vieții sociale din țări 
de pe toate continen
tele. „Toate aceste în- 
tilnirl au contribuit la 
crearea de legături lot 
mai strinse cu țari a- 
vind orinduiri politice, 
economice și sociale 
diferite, reprezentind 
o contribuție însenina
tă aiit la stabilirea 
unei mai bune înțele
geri și unei mai mari 
încrederi intre popoa
re și state, cit și la 
consolidarea orientă
rilor tradiționale ale 
politicii externe ro
manești".

Autorul remarcă fap
tul că 1973 a fost cen
tru România un an 
de importante ani
versări, amintind, in 
acest sens, cea de-a 
125-a sărbătorire a 
revoluției din 1843. a 
80-a aniversare a creă
rii partidului clasei 
muncitoare din țara 
noastră, a 25-a ani-

versare a făuririi par
tidului unic al clasei 
muncitoare.

în încheierea prefe
ței se arată că .,1974 
va fi un an mare pen
tru România socialis
tă. Va fi anul celei 
de-a XXX-a aniver
sări a insurecției na
ționale de la 23 Au
gust și. mai ales, va fi 
anul noului congres al 
partidului comunist, 
care va permite să se 
schițeze bilanțul gene
ral al muncii și al 
succeselor din ultimii 
ani și să se indice 
programele viitorului 
pentru o mereu mai 
rapidă și hotărită îna
intare pe calea făuri
rii societății socialiste 
multilateral dezvol
tate".

Grupate in 16 capi
tole tematice, textele 
selectate din lucrările 
tovarășului Nibolae
Ceaușescu definesc
conceoția și politica 
pkrffdiîlui 'și statului 
nostru in problerrîe e^ 
sentiaîe ale construc
ției socialiste in Româ
nia. ale vieții interna
ționale actuale. Un loc 
important . in cadrul 
volumului revine as
pectelor principiale si 
practice privind rolul 
conducător al P.C.R. 
in procesul de edifi
care a societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate, relația oar- 
tid-stat-societate. per
fecționarea continuă a 
formelor și metodelor 
de conducere a între
gii vieți sociale. Citi
torului italian i se o- 
feră un cuprinzător 
tablou al preocupări
lor din tara noastră 
îndreptate spre dez
voltarea si adîncirea 
democrației socialiste, 
spre lărgirea si îmbu
nătățirea cadrului dș 
desfășurare a activită
ții creatoare a mase
lor. de participare a 
clasei muncitoare. a 
țărănimii, intelectuali
tății. tineretului, fe
meilor. a organizații
lor de masa si ob
ștești Ia viata publică, 
la conducerea stalului. 
Caracterul științific,' 
profund creator al po
liticii P.C.R. este e- 
locvent ilustrat prin 
referirile ample la so
luțiile date de parti
dul nostru probleme
lor fundamentale ridi
cate de accelerarea 
dezvoltării economice 
si sociale. înflorirea 
invătămîntului. știin
ței. culturii si artei, 
îmbunătățirea condi
țiilor de viată ale po
porului. așezarea rela
țiilor din societatea 
noastră pe baza prin
cipiilor eticii si echi

tății socialiste și co
muniste.

Ca și în volumele 
anterioare, o atenție 
deosebită este acorda
tă orientărilor și pozi
țiilor politicii externe 
a României de priete
nie și alianță frățească 
cu toate țările socia
liste. de colaborare și 
solidaritate cu tinerele 
state care și-au cuce
rit independența, de 
coexistență pașnică în
tre țări cu orinduiri 
sociale diferite, de 
respectare strictă a 
principiilor șl norme
lor dreptului interna
țional, de promovare 
largă a cursului spre 
destindere și coopera
re in lume. Culegerea 
prezintă pagini semni
ficative din cuvântări
le, expunerile și in
terviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu re- 
feritoare la căile și 
modalitățile de reali
zare a securității in 

.Europa și in lume, 
■imperativele ;.stingsrii*.  
focarelor de război și 
tensiune, ale renunță
rii la forță și la ame
nințarea cu forța în 
relațiile dintre state, 
ale afirmării deplinei 
egalități in drepturi a 
tuturor țărilor si am
plificării colaborării 
internaționale — pro
bleme majore ale vie
ții contemporane, la a 
căror soluționare ini
țiativele și demersurile 
României socialiste 
și ale președintelui ei 
aduc contribuții de 
seamă. Totodată, sînt 
puse în lumină pozi
ția consecvent inter- 
naționalistă a P.C.R.. 
politica sa de îniăribe 
continuă a prieteniei 
și colaborării cu toate 
partidele comuniste și 
muncitorești, a solida
rității cu forțele re
voluționare, democra
tice și progresiste de 
pretutindeni in lupta 
împotriva imperialis
mului. colonialismului 
și neocolonialișmului. 
nentru t^umful cau
zei socialismului, de
mocrației și progre
sului social.

Apreciată ca un e- 
venimenl editorial în-
semnat, apariția 
lui volum 
tovarășului 
Ceaușescu 
interesului 
publicului cititor 
li an de a se informa 
direct de la sursă 
despre realizările și 
preocupările poporu
lui român, angajat in 
opera vastă de edifi
care a vieții noi, so-

nou- 
din opera 

Nicolae 
răspund? 
larg al 

ita-

cialiste, despre pre
zenta activă și con
structivă a României 
in viața internațio
nală.

„Este imperios necesară 
stabilirea unei noi ordini economice mondiale"
Elaborarea „Cartei drepturilor și îndatoririlor economice ale
statelor" — obiectul reuniunii „grupului celor 40" al U.N.C.T.A.D.

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico au 
început, marți. lucrările ..Grupului 
celor 40“ al Organizației Națiunilor 
Unit® pentiV Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.).

Lucrările celei de-a IV-a reuniuni 
a grupului — care are drept princi
pală sarcină elaborarea unei ..Carte 
a drepturilor si îndatoririlor econo
mice aie statelor" — au fost deschi
se de ministrul afacerilor externe al 
tării-gazdă. Emilio Rabasa. Insistind 
asupra semnificației politice genera
le a alcătuirii unei astfel de Carte, 
șeful diplomației mexicane a subli
niat că recenta sesiune extraordina
ră a O.N.U.. consacrată problemelor 
energiei si materiilor prime. ..a do
vedit cu claritate urgența stabilim 
unei noi ordini economice interna
ționale". Actualele norme economice 
internaționale favorizează decalajul 
dintre țările industrializate si țările

in curs de dezvoltare și ele trebuie 
înlocuite — a spus el.

Alcătuirea acestui document a fost 
propusă la cea de-a IH-a Confe
rință a U.N.C.T.A.D. de președintele 
Mexicului. Luis Echeverria, care a 
sugerat, cu acel prilej, că o astfel 
de Cartă trebuie să includă dreptul 
statelor de a dispune in mod liber 
de resursele lor naturale, renunțarea 
la exercitarea unor presiuni de or
din economic In dauna suveranită
ții statelor, interzicerea actelor de 
ingerința in afacerile Interne ale 
altei țări din partea companiilor 
multinaționale. abolirea practicilor 
comerciale care duc la discriminarea 
fată de produsele țârilor in curs de 
dezvoltare.

După adoptarea termenilor Cartei 
la actuala conferință, textul defini
tiv va fi supus spre aprobare Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite.

MOGADISCIO 12 (Agerpres). — 
La Mogadiscio — capitala Somaliei 
— au început, miercuri dupâ-amiază, 
In prezenta a 23 ‘de șefi de «tat și 
guvern, lucrările celei de-a XI-a 
reuniuni la nivel înalt a Organiza
ției Unității Africane. La festivitatea 
de deschidere au fost prezenti șefii 
delegațiilor țărilor membre, pre
ședintele Somaliei, Mohamed Siad 
Barre, generalul Yakubu Gowon. șe
ful statului nigerian, președintele in 
exercițiu al O.U.A.. Kurt Waldheim, 
secretarul general a! O.N.U.. Mah
mud Riad, secretarul general al Ligii 
Arabe, reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare națională din Angola, Mo- 
zambic. Rhodesia. Namibia și Re
publica Sud-Afrlcană. precum și alți 
invitați.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de președintele tărli-gazdă. Mo
hamed Siad Barre, care, evoci nd 
principalele sarcînl care stau in fata 
actualei sesiuni, a reafirmat hotări- 
rea' țărilor membre ale O.U.A. de a 
intensifica sprijinul acordat mișcări
lor de eliberare națională. precum 
și necesitatea unirii eforturilor țări
lor întregului continent in lupta 
pentru progres economic și «ocial. 
dorintg țărilor africane de a extinde 
cooperarea în diverse domenii de 
activitate cu toate «țațele. La ședin
ța inaugurală a luat cuvintul. de a- 
«emenea. președintele in exercițiu al 
Organizației Unității Africane. Ya
kubu Gowon.

DAMASC 12 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei conferințe de presă orga
nizate la Damasc, generalul Ensio 
Siilasvuo, comandantul-șef al forțelor 
O.N.U. din Orientul Apropiat, a ară
tat că, In urma convorbirilor succe
sive pe care le-a avut in primele 
zile ale acestei săptămîni cu miniș
trii apărării ai Israelului și Siriei, 
au putut fi reglementate toate pro
blemele privind dezangajarea forțe
lor siriene și israeliene pe înălțimile 
Golan și cele legate de activitatea

efectivelor O.N.U. de observatori al 
dezangajării. El a arătat că dezan
gajarea decurge conform programu
lui elaborat, in zona respectivă fiind 
deja plasați cei mai mulți dintre ob
servatori. Generalul Siilasvuo a pre
cizat că dezangajarea forțelor siriene 
și israeliene, programată să aibă loc 
în patru etape, urmează să se în
cheie la 26 iunie. El a relevat că o 
vizită la fața locului l-a convins că 
nu mai există probleme majore le
gate de dezangajare.

• O FEMEIE LA ACA
DEMIA FRANCEZĂ? p'n- 
tru prima dată in istoria multi- 
•eculară a acestei instituții, o 
femeie. Louise Weiss, foarte 
viguroasă in ciuda virstei Îna
intate. 81 de ani, și-a depus 
candidatura pentru un loc ră
mas liber. Docent universitar, 
Autoare a unor studii de istorie 
și sociologie precum și a peste 
30 de filme documentare, fon
datoarea Institutului științelor 
păcii de pe lingă Universitatea 
din Strasbourg șl activistă pen
tru drepturile femeilor încă 
înainte de cel de-al doilea 
război mondial, candidata în
trunește, după cum remarcă 
presa franceză, toate calitățile 
pentru a fi aleasă membră a a- 
cestel prestigioase instituții. Se 
precizează in acest sens că nici 
un articol din statutul Acade
miei nu împiedică accesul fe
meilor, deși se prevede in mod 
obligatoriu purtarea... săbiei cu 
ocazia ceremoniei admiterii.

• ENERGIA TERESTRĂ 
SUB CONTROL. Oamenii 
de știință de la Institutul de 
hldrogeologle și hidrofizică al 
Academiei de științe din Ka- 
zahstan au terminat alcătuirea 
primei hărți a curenților ter
mici și cîmpurllor termice in
tre munții Altai și fluviile Vol
ga și Ural. Noua lucrare pre
zintă o mare importanță știin
țifică și practică, ea ajutind la 
studierea balanței termice a 
planetei, la cercetarea procese
lor de formare a minereurilor, 
a particularităților de ampla
sare a bazinelor termale subte
rane. Cu ajutorul unei astfel 
de. hărți au fost stabilite zonele 
de creare în perspectivă a unor 
centrale electrice termale.

□ BQBBBBBBBBBB

agențiile de presă
Congresul petroliștilor 

venezueleni. Președintele Car
los Andres Perez a declarat ia Con
gresul petroliștilor venezueleni că 
guvernul intenționează să instituie 
în viitorul apropiat un control asu
pra industriei petrolului. El a .con
damnat monopolurile străine pentru 
modul cum exploatează bogățiile na
turale ale Venezuelei și a cerut Pe
troliștilor să sprijine măsurile guver
nului de instituire a controlului asu
pra industriei petroliere.

Bulgaria șl Turcia ,u eon* 
venit să-și ofere reciproc clauza na
țiunii celei mai favorizate în comerț 
și să acționeze pe bază de strictă re
ciprocitate în ce privește thxeîe și 
impozitele care se aplică in schimbu
rile bilaterale de mărfuri.

Guvernul argentinaan * 
hotârit șă preia controlul imediat a- 
supra oricărei întreprinderi care sto
chează in mod ilegal, în vederea spe
culării, bunuri de larg consum «au 
materii prime necesare producției — 
informează agenția Inter Prese Ser
vice.

LO PoriS Jncheiat confe-
'rihta națiohală a Mișcării Tineretu
lui Comunist din Franța, la ^aVe au 
luat parte 500 de delegați din În
treaga tară. Au fost adoptate o serie 
de hotăriri privind reorganizarea 
Mișcării Tineretului Comunist din 
Franța. în perioada care urmează, ea 
va fi formată din două uniuni : 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Studenților Comuniști. Uni
unea Tinerelor Fete (U.J.F.F.) și 
Uniunea Tineretului Sătesc intră, de 
asemenea. în. componența Uniunii 
Tineretului Comunist.

0 convenție cu privire 
la prevenirea poluării ma- 
ritiffiS origine telurică a fost 
■emnată, marți, la Paris, de cătrș 
R.F. Germania, Spania, Franța, Ir
landa. Islanda, Luxemburg, Norvegia, 
Olanda, Portugalia, Marea Britanie, 
Suedia și de către Comisia Pieței 
comune. Prevederile acestei conven
ții — pregătită In cadrul unei confe
rințe ce a avut loc în lupa februa
rie la Paris — ee aplică la apele 
Mării Nordului, Mării Minecli și 
Atlanticului de nord-est.

Zilele trecute, ministrul «facerilor externe al Portugaliei, Marlo 
Soares, l-a primit pe trimisul nostra special la Lisabona, V. Oros, că
ruia l-a acordat un intervin,pentru „Sclnteia".

— Evenimentele din Portuga
lia polarizează atenția opiniei 
publice internaționale. Paralel 
cu importantele schimbări cu 
caracter democratic pe plan in
tern, acțiunile guvernului pro? 
vizoriu in sfera politicii externe 
suit urmărite cu deosebit inte
res. Cum ați putea defliți mo
mentul politic actual ?

— Mișcarea insurecțională a forțe
lor armate. însoțită imediat de miș
carea populară, au dărimat pilonii 
fascismului, poporul portughez re- 
cucerindu-și libertatea. S-a creat o 
nouă putere in cadrul căreia și so
cialiștii și-au asumat responsabili
tatea. In tară se mai menține insă 
suportul social al fașcismhlui. re
prezentat in primul rînd prin pute
rea economică șl „baronatul" cor
porativ. care trebuie eliminate. 
Devine deci indispensabil să fie de
zarmați inamicii poporului, să se 
mențină o înaltă vigilență revolu
ționară pentru a asigura conștruirea 
unei democrații — In care toți ,să-și 
găsească locul, dar masele ‘munci
toare să ocupe avanscena — prin 
desființarea „feudelor" economice 
care mal persistă, căci din partea 
acestora ar putea porni vreo aven
tură contrarevoluționară. în baza 
programului forțelor armate, guver
nul provizoriu acționează hotârit 
pentru continuarea procesului de de
mocratizare. Totodată, incă din pri
mele zile problemele politicii exter
ne s-au impus in centrul preocupă
rilor noastre. Aș dori să menționez 
In acest sens că noua noastră orien
tare este caracterizată de dorința de 
a stabili și dezvolta relații cu toate 
țările, indiferent de regimul lor po
litic. social.

— Recent au fost stabilite re
lații diplomatice intre Portuga
lia si România. Cum apreciațl 
semnificația acestui eveniment 
ți cum vedeți perspectivele de 
dezvoltare a acestor relații ?

— Am avut personal plăcerea «ă 
«emnez la Londra Înțelegerea pri
vind reluarea relațiilor diplomatice 
la nivel de ambasadă cu Republica 
Socialistă România și sper ca In

curind să facem schimb de ambasa
dori. Consider că acest pas are o 
mare semnificație pentru Portugalia, 
întrucit' marchează începutul sfir- 
litului izolării noastre diplomatice

Vizita președintelui S. U.A. în Egipt
CAIRO 12 (Agerpres). — Președin

tele Statelor Unite, Richard Nixon, a 
sosit, miercuri, la Cairo, pentru o 
vizită oficială de trei zile in Repu
blica Arabă Egipt, la Invitația pre
ședintelui Anwar Sadat. în alocuțiu
nile rostite, la aeroportul internațio
nal din Cairo, cei doi președinți 
și-au exprimat convingerea că vizita 
va marca un moment important în

istoria relațiilor dintre cele două țări. 
Ei au relevat, de asemenea, însemnă
tatea vizitei in contextul actualei e- 
voluții din Orientul Apropiat.

Egiptul este prima etapă a turneu
lui de o sâptămină pe care îl efec
tuează în Orientul Apropiat preșe
dintele Nixon, care urmează să vi
ziteze, In continuare. Arabia Saudită, 
Israelul, Siria și Iordania.

b s n ■ ■ ■
transmit:

Un proiect de lege ce- 
rînd\destihJtaren Camerei 
Lorzilor,' prezentat ’ de deputatul r 
laburist John Lee. a fost respins, 
marți, in Camera inferioară din An
glia. Formată exclusiv din membri 
ai aristocrației, o parte dintre ei nu
miți pe viață. Camera Lorzilor are 
prerogative limitate, puțind aduce a- 
mendamente la legislația aprobată în 
Camera Comunelor sau lntirzia a- 
doptarea ei definitivă.

Trinidad-Tobago v> devenl
membru al Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.), în 
cadrul celei de-a 40-a reuniuni a or
ganizației, ce va avea loc. începind 
de simbălă, la Quito, au anunțat o- 
ficialități ecuadoriene citate de agen
ția Associated Press. Trinidad-Toba
go a fost invitată la această reuniu
ne cu statut de observator.

Patru gemene. 0 linSrS dln 
Los Angeles a dat naștere, martî, 
unor cvadrupleți. Starea sănătății 
noilor născuți de sex feminin este 
bună.

tră în materie de relații externe se 
află de abia la început. Rămin incă 
multe de făcut pentru normalizarea 
raporturilor cu statele africane și 
arabe, de exemplu, ne măsură ce 
vor putea fi eliminate anumite pie
dici existente.

— Ca secretar general al

□ a B B Q
Consultări franco-vest-

germane. Ministrul afacerilor ex
terne al R.F. Germania, Hans-Die-
trich Genscher, și colegul său fran
cez, Jean Sauvagnargues, 6-au intîl- 
nit, miercuri, la Bonn, In cadrul 
consultărilor periodice la nivel gu- 
yerbîmrental franeo^vest-germ-.e
în'Terntul 1 convorbirii s-au aflata 
pregătirile pentru întîlnirea dintre-
cancelarul federal Helmut Schmidt 
și președintele Val6ry Giscard 
D'Estaing. ce urmează să albă loc, 
luna viitoare, la Bonn,

NEGOCIERI INTERCIPRIOTE
NICOSIA 12 (Agerpres). — La Ni

cosia au fost reluate convorbirile 
dintre delegațiile comunităților grea
că și turcă in vederea soluționării 
viitorului insulei. După prima zi de 
negocieri, liderul comunității gre
cești, Glafkos derides, a declarat: 
„Am avansat asupra punctelor noas
tre de vedere referitoare la baza de 
la care discuțiile urmează să fie 
continuate. Sperăm că soluția tre
buie să se bazeze pe principiul creă
rii unui stat cipriot unitar care' să 
permită o participare adecvată am
belor comunități".

Cum apreciațl aceste contacte ? 
Furnizează ele elemente car» 
să conducă la înțelegeri in 
etape ulterioare ?

— încetarea războiului în Africa 
constituie unul din punctele esen
țiale și prioritare ale politicii gu
vernului provizoriu. Aceasta pentru

PORTUGALIA URMĂREȘTE PROMOVAREA UNEI NOI 
POLITICI INTERNAȚIONALE

• „Considerăm reluarea relațiilor diplomatice cu România ca un pas de mari 
semnificații" • „Partidul Socialist Portughez are porțile deschise pentru 

contacte și legături cu Partidul Comunist Român"
Interviu acordat ziarului „Scînteia" de MARIO SOARES,

ministrul afacerilor externe al Portugaliei

pe arena internațională, izolare ac
centuată Îndeosebi din 1961. cind a 
început războiul colonial. Evident, 
această deschidere va' continua. Așa 
cum se știe, am restabilit și rela
țiile cu U.R.S.S. și Iugoslavia.

în ceea ce privește relațiile cu 
România, cred că ele trebuie să se 
intensifice, existind pentru aceasta 
perspective foarte favorabile. Sîntem 
do.uă tărl cu afinități de origine și 
limbă, avem straturi de civilizație și 
cultură comune — prin urmare ele
mente care invită, prin ele Insele, 
la legături «trinse pe planul crea
țiilor spirituale. Socotesc Insă că 
este necesar «4 dezvoltăm nu numai 
legăturile noastre culturale, ci. de 
asemenea. »â avem și relații econo
mice fructuoase și să colaborăm 
pentru Întărirea securității, a păcii 
•i Înțelegerii internaționale.

Cum «puneam, deschiderea noas

Partidului Socialist Portughez, 
ați dori să vă referiți la pers
pectivele relațiilor partidului 
dv. cu Partidul Comunist Ro
mân ?

— Partidul Socialist Portughez 
are. In general, relații cu partidele 
socialiste și. de asemenea, cu unele 
partide comuniste. Noi avem por
țile deschise pentru relații cu Par
tidul Comunist Român. Va fi o plă
cere să invităm la noi tovarăși ro
mâni și. totodată, să trimitem la 
București delegații ale partidului 
nostru care să aibă contacte și să 
studieze experiența românească.

— Afl condus delegația gu
vernului portughez la prima 
etapă a negocierilor de la Lon
dra cu reprezentanții P.A.I.G.C. 
ți ai FRELIMO la Lusaka.

că războiul este totdeauna teribil 
pentru cei ce-1 poartă. în afară de 
sacrificii umane, războiul înseamnă 
si o povară economică de nesupor
tat pentru națiuni. Iată de ce a pune 
capăt războiului a devenit una din 
sarcinile urgente ale politicii nou
lui regim portughez. Nu se poate 
insă termina un război fără nego
cieri. Convorbirile de Dină acum cu 
P.A.I.G.C. șl cu FRELIMO au fost 
două Începuturi de dialog, două porți 
deschise unui dialog care trebuie 
desfășurat prietenește. In condiții de 
egalitate și avantaj reciproc, in ve
derea păcii și Înțelegerii. Credem 
că politica noastră de decolonizare 
va duce la Încetarea focului, ca 
prim pas spre determinarea viitoru
lui acestor țări. Recunoaștem dreptul 
la autodeterminare șl formula noas
tră este cea adoptată de Națiunile 
Unite. Acceptăm recomandările

• IN „CĂMINELE" 
SUD-AFRICANE. Pe 
nele londoneze rulează, înce
pind de la 11 Iunie un film, tur
nat clandestin in Africa de Sud, 
care înfățișează condiția fami
liilor de negri sub imperiul 
legilor apartheidului. După cum 
scrie săplăminalul britanic OB
SERVER, filmul „arată ce în
seamnă viața unui muncitor — 
izolat intr-un «cămin pentru 
bărbați*,  in Împrejurimile unui 
bogat oraș sud-african. Fiecare 
căminist de aci este separat 
prin contract de soția șl copiii 
săi timp de 11 luni pe an. Fil
mul redă, de asemenea, soarta 
dramatică a femeilor și copiilor 
abandonați, prost hrăniți, și ei 
claustrați intr-o rezervație mi
zeră și dezolantă, numită eufe
mistic tot „cămin". Și asta pen
tru că — după cum exclamă în 
film o oficialitate — „muncito
rii negri nu trebuie să se simtă 
«împovărați*  de grijile fami
liei".

• NAVE SAU COȘ- 
ClOGâ kUTÎTdARE?
Numeroase nave comerciale, 
care navighează sub pavilioane 
de complezență, pot fi conside
rate veritabile coșciuge pluti
toare, arată ziarul „Corriere 
della Sera". Ele nu respectă 
normele de securitate, nu dis
pun de instrumente de naviga
ție de precizie, se află în ex
ploatare de multe zeci de ani, 
prezentind un înalt grad de 
uzură. Se apreciază că nu mai 
.puțin de 35 000 de mateloți na
vighează în condiții indescripti
bile. la bordul unor nave care 
de fapt sint veritabile epave. 
Pe de altă parte, accidentele 
acestor epave oferă un mijloc 
facil de înavuțire a armatorilor, 
care încasează asigurările res
pective. în acest fel, lista na
velor dispărute in chip miste
rios crește necontenit.

O.N.U. De fapt, cine acceptă princi
piile autodeterminării, recunoaște 
implicit dreptul la independență. 
Există însă multe probleme com
plexe, pe care un guvern responsa
bil nu Ie poate ignora, și pe care 
căutăm să le rezolvăm pe calea tra
tativelor. Să nu uităm că regimul co
lonial portughez durează de secole. 
Imaginea politicii portugheze, atita 
vreme reprobată pe arena interna
țională, devine acum alta. Sinlem 
conștienți că această imagine nu se 
poate modifica de la o zi la alta, dar 
cred că guvernul portughez, prin a- 
plicarea concretă a politicii sale, va 
convinge pe deplin comunitatea in
ternațională de intențiile sincere de 
a intra intr-o etapă de decolonizare 
efectivă, de pace și înțelegere nu nu
mai cu actualele colonii, ci și cu res
tul lumii. Acționăm pentru a crea o 
nouă imagine a Portugaliei în lume.

— Mult timp vechiul regim a 
prezentat portughezilor intr-o 
lumină foarte nefavorabilă miș
cările de eliberare din colonii și 
pe conducătorii lor. Acum, pre
sa portugheză reproduce decla
rațiile liderilor acestor mișcări, 
ca și fotografii in care dumnea
voastră vă îmbrățișați cu unii 
din acești conducători. Cum ve
deți această modificare și. In 
genere, ce impresie v-au lăsat 
contactele directe cu liderii miș
cărilor de eliberare {

— Doresc să subliniez că, în ce pri
vește conducătorii mișcărilor de eli
berare, am cunoscut în persoana lor 
oameni politici de o înaltă capacitate, 
cu o perfectă cunoaștere a realități
lor. Țin, prin urmare, să aduc oma
giul meu acestor conducători. Am 
fost închis, la Aljube, cîteva luni 
alături de Agostinho Neto și de alți 
conducători ai mișcărilor de elibe
rare. M-am simțit Întotdeauna soli
dar cu ei și unora am onoarea de a 
le fi prieten. Ne cunoaștem și ne 
respectăm. El 6Înt oameni de o 
înaltă valoare intelectuală și morală, 
iar Agostinho Neto, se știe, este nu 
numai o mare personalitate politică, 
ci șl unul din marii poeți de limbă 
portugheză. Cred că schimbarea de 
atitudine la care vă referiți face 
parte, ca un element esențial, din 
modificarea de ansamblu a imaginii 
Portugaliei în lume.
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