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O ÎNTÎLNIRE EMOȚIONANTĂ, O ZI 
DE NEUITAT PENTRU COPIII ȚĂRII

PRIMIRI LA JOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU
Ministrul relațiilor externe al Republicii Ecuador

înconjurat cu dragoste și recunoștință, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu sa aflat ieri, 

împreună cu ceilalți conducători 

de partid și de stat, în mijlocul pionierilor Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi prieteni pionieri și copii, 
Cu prilejul aniversării a 25 de 

ani de Ia inființarea Organizației 
de Pionieri, doresc să vă adresez 
vouă, tuturor pionierilor și copii
lor patriei noastre socialiste, cele 
mai calde felicitări și urarea de a 
crește cit mai sănătoși, de a vă 
însuși cele mai noi și înaintate cu
noștințe in toate domeniile de ac
tivitate. (Aplauze puternice).

Preocuparea pentru educarea 
copiilor, a tinerei generații a con
stituit incă din anii ilegalității o 
sarcină permanentă pentru parti
dul nostru. Chiar din primii ani 
de după eliberare, in 1945, s-a tre
cut la organizarea primelor deta
șamente de pionieri. Este adevă
rat că, in mod oficial, organizația 
a fost constituită cu 25 de ani in 
urmă : dar tradițiile înaintate, 
preocuparea partidului nostru pen
tru educarea copiilor, a tinerei ge
nerații au constituit întotdeauna 
un factor important în lupta de 
eliberare națională și socială, pen
tru înfăptuirea revoluției populare 
și a politicii de construcție socia
listă. Tocmai datorită acestei preo
cupări au putut crește zeci, sute, 
mii de activiști revoluționari, de 
constructori minunați ai socialis
mului în România. (Aplauze pu
ternice ; urale).

Mulți din cei care au intrat în 
primele detașamente din 1945, 
mulți din cei care acum 25 de ani 
au participat la constituirea orga
nizației de pionieri sînt astăzi ac

tiviști de partid și de stat, sînt 
muncitori sau ingineri, îndeplinesc 
sarcini de răspundere în diferitele 
domenii ale construcției socialiste 
și făuririi bunăstării și fericirii 
poporului nostru. De aceea, putem 
spune că organizațiile de pionieri 
și-au adus și ele contribuția la ma
rea victorie a făuririi socialismului 
în patria noastră. (Aplauze puter
nice ; urale).

în condițiile dezvoltării econo- 
mico-sociale a României, ale pro
gresului industriei, agriculturii, 
științei, culturii, ale preocupării 
generale pentru ridicarea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor, partidul nostru 
s-a îngrijit și se îngrijește continuu 
de a crea copiilor condiții de via
ță și de învățătură dintre cele mai 
bune. Știm că viitorul oricărui po
por, deci și viitorul poporului nos
tru, construirea cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, triumful comunismului in 
România sînt nemijlocit legate de 
felul cum vor crește copiii patriei, 
pionierii de astăzi. (Aplauze puter
nice, prelungite).

înaintașii voștri, părinții voștri 
au avut multe greutăți de învins ; 
ei mai au și astăzi de învins o 
serie de greutăți, trebuie încă să 
facă față și să lupte pentru înlă
turarea unor neajunsuri spre a 
asigura mersul tot mai hotărît 
înainte al patriei pe calea socia
lismului, a civilizației celei mai 

înaintate, pe calea comunismului. 
Dar fac aceasta fiind conștienți că 
cu cit România va înregistra succe
se mai mari în dezvoltarea sa so
cialistă, cu atît aceasta va contri
bui la creșterea bunăstării între
gului popor și, totodată, la cauza 
socialismului și păcii în intreaga 
lume. (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Partidul și guvernul fac totul 
pentru ca, odată cu îmbunătă
țirea condițiilor de viață, să asi
gure dezvoltarea pe baze tot mai 
înaintate a învățămîntului, pentru 
a crea copiilor, tineretului patriei 
cele mai bune condiții de a-și în
suși în mod temeinic cuceririle 
moderne ale științei și culturii na
ționale și universale. Făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, a comunismului cere oa
meni cu cele mai înalte cunoștin
țe, în toate domeniile de activita
te ! Voi, dragi prieteni,x veți fi 
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„Mulțumim din inimă partidului*4

acela care veți trăi nemijlocit în 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată și care veți avea misiu
nea să asigurați înaintarea Româ
niei pe calea făuririi societății co
muniste ! Faceți totul pentru a vă 
însuși în cele mai bune condiții 
comorile științei și culturii, pentru 
a vă aduce contribuția la bunăsta
rea și fericirea poporului, la inde
pendența și suveranitatea Româ
niei ! (Aplauze puternice ; urale).

Desigur, punem la baza întregii 
activități de formare a tinerei ge
nerații concepția cea mai înainta
tă despre lume — materialismul 
dialectic și istoric, concepția știin
țifică despre’societate — marxism- 
leninismul. Numai pe baza acestei 
concepții se pot asigura dezvoltarea 
multilaterală a societății, ridicarea 
nivelului de conștiință al fiecărui 
cetățean al patriei, triumful noii
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit simbătâ diminea|a pe mi
nistrul relațiilor externe al Republi
cii Ecuador, Antonio Jos6 Lucio Pa
redes, care face o vizită oficială in 
țara noastră.

La primire a luat parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Oaspetele a fost însoțit de Enrique 
Sanchez Barona, ambasadorul Repu
blicii Ecuador la București.

Cu acest. prilej, ministrul ecuado- 
rian a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial din 
partea președintelui Republicii Ecua
dor, general de brigadă Guillermo 
Rodriguez Lara, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și 
pace poporului român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Guillermo 
Rodriguez Lara un salut cordial, 
urări de bunăstare și progres po
porului ecuadorian.

Ministrul industriei al Republicii Elene
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, in ziua de 15 
iunie, pe Constantin Kypraios, minis
trul industriei al Republicii Elene, 
care a participat la lucrările celei 
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare romă- 
no-elenă, desfășurate la București.

La primire a participat Ion Pâțan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Au fost prezenți Ion Brad, amba
sadorul României la Atena, și Aris- 
tote J. Phrydas, ambasadorul Repu
blicii Elene la București.

Pe șantierul complexului

hidroenergetic

Cerna - Motru - Tismana

MOTRIII A FOST 
ZĂGĂZUIT CO 15 ZI1E 

MAI DEVREME
în cronica construcției com

plexului hidrotehnic și energe
tic Cerna—Motru—Tismana a 
fost înscris simbătă dimineața 
un nou eveniment : cursul Mo- 
trului a fost zăgăzuit in zona 
Cloșani—Gorj, iar apele riului 
au fost îndreptate spre galeria 
de deviere, noul vad ce i l-au 
durat minerii și constructorii, 
înregistrată cu 15 zile mai de
vreme, așa cum s-au angajat 
la începutul anului minerii și 
constructorii din lotul condus de 
inginerul Iacob Pirvulescu, de
vierea Motrului permite începe
rea lucrărilor de bază la bara
jul de pe acest riu, in spatele 
căruia se va crea un lac de a- 
cumulare cu capacitatea de a- 
proape 5 000 000 mc de apă.

Graficele de lucru pe șantiere 
indică importante avansuri și 
la săparea galeriilor de aduc- 
țiune Cerna—Motru și Motru — 
Pocruia, la excavațiile din zona 
barajelor Cerna și Motru și a 
captărilor secundare de pe pi- 
raielo Balmezu și Craiova, pre
cum și la alte obiective. 

în timpul Întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor prietenești 
româno-ecuadoriene. S-a apreciat că 
la dezvoltarea legăturilor dintre cele 
două țări o contribuție importantă 
au avut-o vizita făcută in toamna 
anului trecut in Ecuador de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, intilni- 
rile și convorbirile avute cu pre
ședintele Guillermo Rodriguez Lara, 
cu alte personalități politice ecuado- 
riene, precum și documentele sem
nate cu acel prilej de cei doi șefi 
de stat.

De ambele părți s-a subliniat do
rința de a extinde pe multiple pla
nuri legăturile de colaborare și 
cooperare dintre cele două țări, ex- 
primindu-se hotărirea de a se face 
totul pentru transpunerea in viață 
a acordurilor și înțelegerilor româno- 
ecuadoriene, in folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii și destin
derii internaționale.

Abordîndu-se unele probleme ale 
vieții politice internaționale, au fost

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Elene, general 
Phaidon Ghizikis, un cordial salut, 
urări de progres și prosperitate 
poporului român.

La rindul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Phaidon Ghizikis un salut cordial, 
precum și cele mai bune urări de 
prosperitate și pace poporului elen.

In timpul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru rezultatele actua
lei sesiuni a comisiei mixte, rele- 
vindu-se dorința comună de a ex

Secerișul păioeselor 
se aprop'e

Pregătire bună, serioasă, responsabilă 
pentru recoltare grabnică și fără pierderi

Ne mai despart puține zile de 
momentul începerii marii bătălii a 
strîngerii recoltei de cereale păioa- 
se. Ca și in anii precedenți, in a- 
ceastă importantă campanie vor fi 
folosite zeci de mii de combine, 
tractoare, numeroase mijloace de 
transport, vor participa sute de mii 
de cooperatori, tractoriști din în
treprinderile agricole de stat și 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii. Stringerea cit mai repede 
și fără nici o pierdere a cerealelor 
este o sarcină economică și poli
tică de cea mai mare însemnătate. 
Recolta a fost obținută prin truda 
de un an de zile a celor care lu
crează pe ogoare, la care se 
adaugă efortul oamenilor muncii 
din industrie, concretizat in trac
toare și mașini agricole, in îngră
șăminte chimice. Recolta întruchi
pează astfel munca întregului 
nostru popor ; este in interesul 
tuturor ca ca să fie strinsă în cit 
mai scurt timp, fără pierderi, și de
pozitată cu cea mai mare grijă. Iată 
de ce organele și organizațiile de 
partid sînt chemate să acționeze 
cu perseverență, folosind toate pir- 
ghiile muncii politico-educative, 
pentru mobilizarea și unirea efor
turilor cooperatorilor și mecaniza
torilor din S.M.A. și I.A.S.. a tutu
ror lucrătorilor din agricultură, 
pentru desfășurarea în cit mai 
bune condiții a campaniei de se
ceriș.

Spre deosebire de alte culturi 
agricole, cerealele păioase trebuie 
recoltate intr-un timp foarte scurt, 
pentru a nu se risipi nici un bob. 
Pe baza planului de măsuri în
tocmit de Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor 
rezultă că, la actualul nivel de do
tare al stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii, in cooperativele 
agricole vor putea fi recoltate zil
nic peste J29 000 hectare, ceea ce 
înseamnă că, prlntr-o bună orga
nizare. prin acțiuni de întrajuto
rare, întreaga producție de gr'u 
va putea fi pusă la adăpost in 
circa 10—12 zile de la data în
ceperii acestei lucrări. Important 
este ca, incă din aceste zile, toate 
pregătirile pentru recoltare să fie 
încheiate, astfel ca la momentul 
începerii secerișului să se Doată 
lu^ra din plin, cu toate forțele.

Stringerea la timo și fără pier
deri a recoltei este hotăritâ, în cea 

relevate tendințele pozitive care au 
loc in Europa, America Latină și in 
lume, subliniindu-se că România și 
Ecuadorul se regăsesc in același 
front larg de țări care militează ac
tiv pentru statornicirea unor noi re
lații interstatale, bazate pe deplină 
egalitate, pe respectarea independen
ței și suveranității naționale, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale menite să reducă 
decalajele ce separă țările în curs de 
dezvoltare de țările industrializate și 
să asigure tuturor statelor participa
rea la elaborarea hotăririlor care 
privesc intreaga comunitate a națiu
nilor lumii. In acest context, s-a 
subliniat necesitatea eliminării din 
viata internațională a tendințelor de 
dominație și dictat, recunoașterii 
dreptului fiecărei națiuni de a dis
pune in mod liber de propriile sale 
resurse, de a se dezvolta potrivit 
năzuințelor și aspirațiilor sale legi
time.

întrevederea s-a desfășurat lntr-t 
atmosferă cordială, prietenească.

tinde și diversifica colaborarea și 
cooperarea economică și tehniuo- 
științifică dintre cele două țări. De 
ambele părți a fost subliniată nece
sitatea lărgirii colaborării și înțele
gerii dintre toate țările din Balcani 
pe baza respectării principiilor de
plinei egalități, a independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc, în interesul dezvoltării 
și progresului lor, al păcii șl secu
rității in zonă și pe continent.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă de cordialitate.

mai mare măsură, de buna func
ționare a combinelor, tractoarelor, 
a mijloacelor de transport, de or
ganizarea temeinică a activității 
de preluare a produselor la bazele 
de recepție. în acest an, datorită 
măsurilor organizatorice și tennice 
luate de organele și organizațiile 
de partid, de direcțiile agricole ju
dețene și conducerile S.M.A. și 
I.A.S., lucrările de reparații la 
combine și tractoare s-au desfășu
rat mai bine. De altfel, pină la 
această dată, stațiunile pentru me
canizarea agriculturii din numeroa
se județe au raportat încheierea re
parațiilor. Totuși, in unele județe 
reparațiile nu s-au încheiat. Po
trivit datelor centralizate de minis
terul dc resort, mai sint de reparat 
38J combine C-12 și 700 combine C-l 
și C-3. Această situație se dato- 
rește in special lipsei unor piese 
de schimb. Sint unități industriale 
care nu și-au achitat obligațiile 
care le-au revenit in ce privește 
producerea și livrarea la termen a 
acestor piese. Nu mai este timp de 
tergiversări ! Prin contacte directe, 
cu caracter practic, eficiente intre 
factorii direct răspunzători din 
ministere și unități, prin măsuri 
operative trebuie satisfăcute grab
nic cerințele exprese de piese de 
schimb pentru utilajele agricole. 
Organizațiilor de partid din unită
țile industriale restante Ie revine 
responsabilitatea politică de a ac
ționa ferm in vederea livrării nein- 
tîrziate a tuturor pieselor de 
schimb solicitate.

Calitatea reparațiilor la combi
ne, la celelalte utilaje care se fo
losesc in campania de recoltare se 
verifică cel mai bine in timpul lu
crului. Pen'ru a exista siguranța 
bunei lor funcționări trebuie ca 
acum, in zilele care au mai rămas 
pină la începerea secerișului, să se 
facă recepția și proba cu boabe. 
Comisiile de recepție au constatat 
că, in une’.e cazuri, calificativele 
„bun“ și „foarte bun" — acordate 
cu multă ușurință de conducerile 
unor S.M.A. — nu corespund 
Verificînd’.i-se calitatea lucrărilor 
de reparații și mai ales etanșelza- 
rea combinelor s-a văzut că nu 
toate corespund normelor tehnice. 
Ținind seama de aceste neajunsuri, 
este absolut necesar ca. in zilele 
(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS
„AM RECEPȚIONAT SEMNALUL 

CONSTRUCTORILOR DE UTILAJ PETROLIER"

Casa cu

Furnizorii restanțieri se angajează să livreze urgent piesele și subansamblurile necesare 
întreprinderii „1 Mai"-Ploiești

Constructorii constănțeni 
au îndeplinit cincinalul

in 3 ani, 5 luni și 10 zile
800 de fete

Ceasul
s-a oprit 
la ora

în -ziarul de Ieri a fost publicat 
apelul constructorilor de utilaj pc- 
Irnl'er din Ploiești către furnizorii 
rostanțitri de piese si subansambluri. 
Cum a fost recepționat Jn întreprin
derile vizate ?

ÎNTREPRINDEREA 
„TIMPURI NOI" 
DIN BUCUREȘTI

1.3 prima oră. aici se cunoștea ape
lul ploieștenllor.

— Intr-adevăr, față de contractul 
Încheiat de conducerea centralei 
noa.<re (C.l.V.T MR 1 «Intern res
tanții'-!. I C .'•pune Ing. Viorel Badea, 
directorul Intreorinderil ..Timpuri 
noi" Dnr s-a stabilit, d? comun acord 
cu b- neflciarul, un grafic dc- livrare 

pr.expedierea pină la 25 
iunie a 12 eoniprcsoare si clectrocom- 
p-esnarr si pinâ la 30 Iunie a restului 
de 16. Pentru a respecta aceste ter
mene, am luat măsuri speciale, la 
lir.allznrca romprcsoarelor hierind 
cri mal buni specialiști din între
prindere,

— Care este cauza restanțelor ?
— Ele slnt provocate, intr-un fel, 

chiar de intreprinderea „1 Mai". La 
construcția tipurilor de compresoarc 
solicitate trebuia să se renunțe da 
mult, deoarece au un ciclu lung de 
fabricație șt nu slnt eficiente sub 
aspectul cheltuielilor materiale de 
producție.

— De ce pu asimilați un alt tip de 
compresor pentru utilajele in cauză ?

—. Am asimilat compresorul C-l, 
rare este dr trei ori mai ușor și, 
in plus, sc fabrică intr-o seric mai 
mare decit eloctrocompresorul 8 088 
șt compresorul UP-23 -- tipuri la 
care, din păcate, constructorii de 
utilaj petrolier nu vor să renunțe.

— Justificat ?
— Credem că nu. Proiectantul in

stalațiilor de foraj, după rezultatul 
testării compresorului C-l, a fost de 
acord cu utilizarea acostuin, dar... 
producătorul acestor instalații, nu.

— Sc pare că sarcina de reducere 
o consumurilor de metal este privită 
dc constructorii de utilaj petrolier 
de la ,.! Mai" doar ci» o problemă 
n propriei întreprinderi, adaugă in- 
ginerul-șef Enachc Croitoru. Cind 
au reclamat — după părerea mea 
nejustificat — nellvrarea compresoa- 
rclor 6 088 și UP-23, tovarășii de la 
„1 Mai" omit să spună că zeci de 
elcctrocompresoare 2 E C 10 și 2 C 10, 
contractate și executate, au fost pur 
și simplu abandonate chiar dc către 
ei și sc află și in prezent in curtea 
fabricii noastre.

ÎNTREPRINDEREA 
„HIDROMECANICA" 

DIN CRAȘOV

Prezent in întreprindere, corespon
dentul „Scinteii" transmite:

Din discuțiile avute cu cadre d« 
conducere de la „Hidromecanica" re
zultă că întreprinderea din Brașov 
este restanțieră cu 3 turboambreiaje

(nu cu 0, cum se apreciază In între
prinderea „I Mai" Ploiești) și 06 
pompe de ulei. Cu toate că centrala 
lndustriulă (C.I.U.T.M.R.) a promis 
dotarea cu un număr de mașini și 
agregate de marc randament pentru 
a lichida ștrangulările din fluxurile 
tehnologici, problema nu este nici 
pe departe rezolvată, pină acum so
sind la „Hidromecanica" doar două 
din mașinile ce trebuiau livrate.

— In aceste condiții, ce măsuri se 
iau pentru a lichida restanțele față 
de constructorii de utilaj petrolier 
din Ploiești ?

— împreună cu reprezentanții uzi
nei „1 Mai" Ploiești, conducerea în
treprinderii a stabilit un grafic dc 
execuție șl livrare, care prevede ca 
pină la 25 Iunie să fie expediate 75 
pompe dc ulei șl cele 5 turboambre
iaje cuprinse in planul de producția 
din această lună. Pentru a respecta 
graficul, la „Hidromecanica" s-n e- 
laborat un program judicios de lucru 
la mașinile supraîncărcate,

— Deci, ploieștcnii vor primi sub
ansamblurile solicitate.

— I)a, dar există riscul ca să apa
ră și in viitor asemenea restanțe.

— Cauza ?
— în depozitul de la „Hidromeca

nica" nu mai există decit un mic 
număr de pietre de rectificat nece
sare prelucrării pompelor de ulei — 
iar calitatea lor lasă de dorit. Apoi, 
turboambreiajele necesită un volum 
mare de manoperă — in special la 
suduri. Solicitați să îmbunătățească 
concepția constructiva a acestui pro
dus — proiectanții (Institutul de

proiectări și cercetări pentru utilaj 
petrolier — Ploiești) «int puțin re
ceptivi.

ÎNTREPRINDEREA
DE UTILAJ PETROLIER 

DIN TÎRGOVIȘTE

— Din lipsa oțelului inoxidabil, 
care trebuia asigurat de Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic chimic, 
petrolier șl minier — declară cores
pondentului nostru Constantin Soci 
șeful secției armături din întreprin
derea tirgovișteanâ, ing. Valeriu 
Cucu — nu ne-am putut onora obli
gațiile contractuale. Ieri am primit 
700 kg oțel inox, pe care l-am in
trodus în fabricație.

— Cind vor fi livrate robinetele 
pentru prevenitoarele de erupție ?

— Cel mai tirziu piuă la 10 Iulie, 
constructorii de utilaj petrolier din 
Ploiești vor primi robinetele restante.

Important este acum ca angaja
mentele ferme asumate de furnizori 
să flc respectate întocmai. Este obli
gația conducerilor acestor întreprin
deri, este datoria organizațiilor de 
partid să vegheze ca in viitor pie
sele șj subansamblurile să fie livrate 
necondiționat, potrivit prevederilor 
din contracte, astfel incit să nu fie 
cu nimic stinjenită producția în 
Întreprinderea „1 Mai" din Ploiești.

Dan CONSTANTIN
șj corespondenții „Scinteii"

)riee relație tn legătură 
tea de repaos vă 
izată de către în
de gospodărie co- 

L-o fl citit cineva ?
BALȘ A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE OȚELĂRIA ELECTRICĂ

Revedere

mai văzuseră de cițiva 
de cind ingine- 

cu serviciul 
,t mai mare 
•cderii cu 
jc vremuri. 
Paul Crișan 

in vizită, 
îmbrățișat 

» soția in- 
dmira Inimosul bu
ri adus de oaspete. 

Două zile mai tirziu insă. P.C. 
a dispărut și, odată cu el. au 
dispărut din casa inginerului un 
aparat de radio, obiecte de îm
brăcăminte și o importantă sumă 
de bani. Dar toate aceste bu- 

au o valoare Infimă pe 
-- anuri au o valoare Infimă 

lingă cea a prieteniei, care 
dispărut și ea, odată cu ele...

Bicicletă
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Pe tinăra platformă industrială 
a orașului Balș a avut loc, ieri, 
15 iunie a.c., un eveniment deose
bit ; intrarea in funcțiune, cu 3 
luni șj jumătate înainte de terme
nul planificat, a oțelăriei electrice 
de la întreprinderea de osii și bo
ghiuri. Ora 11 și li minute mar
chează momentul elaborării primei 
șarje de oțel in cadrul noii capa
cități, Balșul devenind astfel al 
6-lea centru Industrial din țară 
producător de oțel electric. Satis
facția elaborării primei șarje a re
venii otelarilor Iulian Encescu, 
Constantin Văleanu, Ion Sever, 
Marin Ncațu și Ion Șoșa, turnăto
rilor pregătitori Ion Datcu și Ale
x' ncjru Ghcorghișor, operatorilor 
Petre Popescu și Marian Abagiu, 
precum și turnătorului pensionar 
Florea Călin, venit aici cu .expe
riența Reșiței si Hunedoarei. Prin 
intrarea in funcțiune a primului 
cuptor din cadrul oțelăriei, avind 
o capacitate de 25 tone pe șarjă, 
precum și a celorlalte obiective 
prevăzute, aici se va produce in

actualul cincinal o producție su
plimentară dc p.'te 30 000 tone 
oțel.

Cu prilejul acestui eveniment, 
biroul' comitetului județean de 
partid a transmis C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ccaușcscu. o 
telegramă in care se spune, prin
tre altele : „Astăzi, 15 iunie 1974, 
a intrat in funcțiune oțelăria e- 
lectiică de la Întreprinderea de 
osii și boghiuri Balș, cu trei luni 
și jumătate mai devreme. Spriji
nul permanent ce l-ați acordat 
dezvoltării industriei, agriculturii și 
celorlalte sectoare de activitate din 
județul nostru este bine cunoscut de 
oameni ce trăiesc pe aceste me
leaguri, in numele cărora vă mul
țumim din toată inima. în sufletul 
fiecăruia din noi vibrează dragos
tea și devotamentul profund ce 
vl-1 purtăm, ca celui mai iubit fiu 
al județului nostru și al întregii 
țări".

Emili an ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

contra 
motoretă LA I.C.S. ALIMENTARA-BACÂU

S-a tntimplot la Balș. pe 
strada dr. Gheorghe Vasilescu. 
rară să se asigure, biciclistul 
Gheorghe Botescu a virat brusc 
la stingă. Din aceeași direcție 
venea spre el motoreta OT-1- 
1936, condusă de T. Macedon. 
Ciocnirea a fost inevitabilă. In 
urma accidentului, biciclistul s-a 
ales cu un traumatism cranio
facial. fiind internat de urgență 
in spital. Nu ne-am fi oprit asu,~ 
pra acestui caz dacă n-am fi 
primit. In ultimul timp. nu
meroase sesizări la adresa bici- 
clif.ilor, care dau de furcă nu 
numai conducătorilor auto. C:r- 
culind pe mijlocul șoselelor sau 
traversindu-le fără să se uite i'i 
dreapta și in stingă, luindu-șe 
la întrecere sau afundindu-se in 
întuneric, fără nici o luminiță 
semnalizatoare, iți pun viața in 
pericol. Și nu numai pe-a lor.lor.

Trîntorul
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Modernizarea rețelei de desfacere
Rețeaua de desfacere a I.C.S. 

Aiimentara-Bacău cunoaște in 
ultima vreme o continuă dez
voltare și modernizare. Au fost 
construite și date în folosință 
noi magazine in cartierele de 
locuințe Cremenea, Milcov, Cor
n's". Bistriței și Aviatori. iar 
alte aproape 100 de unități au 
fost modernizate. Ca urmare, 
suprafața comercială utilă a 
crescut cu aproaoe 300 mp. iar 
numărul unităților a ajuns la 
150. Toate acestea au contribuit 
in mod substanțial la îmbună
tățirea aprovizionării cetățeni
lor. ca $i la sporirea gradului 
qi? urbanizare a Bacăului. Prin 
noile complexe alimentare Ori
zont, Bicaz, Milcov, prin ma
gazinele din centrul orașului, ca

și prin celelalte unități se vind 
zilnic mărfuri in valoare de 
circa trei milioane lei. De la 
începutul anului și pină acum 
au fost vindute populației din 
Bacău mărfuri in valoare de 
peste 183 milioane lei. Con
ducerea întreprinderii a orga
nizat, in principalele cartiere 
ale orașului, magazine de tip 
BIG, precum și unități cu au
toservire. Directorul I.C.S. Ali
mentara, tovarășul Gheorghe 
Manolache, ne spunea că, pină 
la finele anului, rețeaua de des
facere a mărfurilor alimentare 
va crește cu incă 10 magazine, 
iar alte 30 de unități vor fi mo
dernizate.

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteii"

de albine
Ro-

«... ----------- venit
ideea să devină crescător de al
bine. Zis și făcut. S-a dus la 
filiala din Constanța a Asocia
ției crescătorilor de albine cu o 
cerere scrisă și cu un martor 
ocular, care martor a declarat 
Drecum că Ș-R. are 50 de stupi. 
Ș.R. a fost primit in asociație și 
imediat a și contractat 1 000 kg 
d° miere, fapt pentru care a în
casat 6 OM de lei. chipurile, pen
tru întreținerea albinelor. Cum 
albine n-avea. banii erau pen
tru.......trintor". Și trîntorul a
..zburat" cu ei spre localurile de 
pe litoral, să le facă de petre
canie. Deferit justiției, i s-a dat 
o condamnare de doi ani și 
jumătate.

Cum-necum. lui Ștefan 
man. din Constanța, i-a

Bravo, 
băieți!

Un băiețel de 7 ani din Bucu
rești. Dânuț Fieșariu (strada 
Caporal Ruică nr. 14) s-a dus cu 
marna lui la joacă in Parcul 
„23 August". In t-mp ce se dă
dea in leagan. Dânuț a făcut 
o mișcare greșită și s-a lovit cu 
capul de-o țeava, accidentin- 
dd-se prav. Doi adolescenți din 
apropiere au sărit imediat in 
ajutor, l-au luat pe Dânuț tn 
brațe fi, împreună cu mama, 
l-au dur la un sp:ta! din apro
piere, pentru primul ajutor. apoi 
Ja spitalul ..Grigore Alexan- 
drescuZ Recunoscătoare, mama 
lui Dânuț a vrut să le ofere ce
lor doi o sumă de bani sâ-ți 
cumpere ceva, dar cei dui — pe 
care nici n-a apucat sâ-i întrebe 
măcar cum sc numesc — au re
fuzat politicos, au urat pentru 
Dânuț însănătoșire grabnică fi 
ș-av făcut nevâzufi. Bravo, 
băieți !

Rubricd redactată de
Petre POPA 
Gbeorțjhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii*

Situată intre dealurile subcarpa
tice acoperite cu bogate livezi și 
păduri de fag, stațiunea balneo
climaterică Monteoru (Buzău) și-a 
căoâtat o faimă deosebită in tra
tamentul afecțiunilor reumatice. 
După cum se știe, zăcămintele de 
petrol din zonă au fost exploatate 
i.-.că de la Începutul secolului, prin 
galerii, un procedeu toarte rar in- 
tilnit in lume. Acum, mina de ex
tracție a petrolului a devenit un 
original muzeu, singurul de acest 
gen în Europa.

în perimetrul localității, arheo
logii au scos la iveală urmele unei 
cetăți dacice, precum și un bogat 
inventar de obiecte din bronz și 
fior, aparținind culturii Monteoru, 
care a cunoscut o largă răspindi- 
re in nord-estul Țării Românești,

sudul Moldovei și in regiunile în
vecinate din Transilvania.

Punct de atracție pentru turiștii 
români și străini, stațiunea Mon
teoru iși dezvoltă de la un an la 
altul spațiile de cazare. De curind, 
cooperația de consum a dat in 
circuitul turistic un complex 
de cazare și alimentație pu
blică, denumit „Mina de pe
trol" (in fotografie). 
dispune de un motel cu 40 
locuri confortabile in camere 
cite 2 paturi și 34 locuri in că
suțe camping, precum și de un 
spațiu pentru parcarea autoturis
melor. Tot aici iși oferă serviciile 

o

de
Complexul 

de 
cu

un restaurant, o cofetărie și 
c-ramă prevăzute cu terase.

Mihai BAZU
corespondentul „Scinteii"

DECIZIA Â FOST

înființat In urmii cu 
3 ani, pentru a-și n- 
duce contribuția la 
execuția marilor o- 
blective de investiții 
ale actualului cincinal 
in județele Constanța, 
Tulcea, Ialomița și 
Brăila, Trustul de 
construcții industriale 
Constanța a avut o 
evoluție spectaculoasă 
In întrecerea cu u- 
nitățlle similare din 
țară. Do la penulti
mul loc, pe care II 
ocupa in 1971, a urcat 
pe locul al II-lea pe 
țară in 1973, pentru 
care a fost distins cu 
„Ordinul Muncii" cla
sa a Il-a. La Începu
tul acestui an a lan
sat chemarea la În
trecere către toate u- 
nitățile similare din 
țară, chemare pe care 
harnicii constructori 
constănțeni șl-o ono
rează prin fapte. Ast
fel, ei au realizat la 
data do 10 iunie, în 
numai 3 ani, 5 luni și 
10 zile, sarcinile globa
le ce le-au revenit pe 
întregul cincinal. în 
această perioadă, ei 
au dat in funcțiune, 
in cele 4 județe in 
care activează, un nu
măr de 54 obiective 
economice, intre care 
noi capacități de pro
ducție la Combinatul 
chimic Năvodari, în
treprinderea integrată 
de lină Constanța și 
Combinatul de fire 
artificiale Brăila, u- 
riașa hală pentru con
strucția corpurilor na
vale de mare tonaj de 
la Șantierul naval 
Constanța, cinci com
plexe zootehnice șl 
altele,

— Realizările obți
nute se datoresc maj 
multor factori — ne-a 
spus tovarășul inginer 
Radu Suman, directo
rul trustului. Am in 
vedere, in primul 
rind, aplicarea meto
delor moderne de 
programare, lansare și 
urmărire a producției 
de construcțil-montaj. 
Practic, fiecare obiec
tiv al planului de

producție este analizat 
in amănunțime in 
cadrul colectivului a- 
tellerului de proiecta
re al trustului, pentru 
a se găsi căile cele 
mai eficiente de rea
lizare. Gindirea pro
iectantului este pusă 
astfel de acord cu 
aceea a constructoru-
lui și se Întocmesc 
graficele de execuție 
cu 
după i 
lansarea 
respective, 
care se 
asigurarea materiale
lor și forței de muncă 
necesare. Cind totul 
este pus la punct, în
cepe construcția pro-

preclsu, 
urmează

termene
care

i obiectivelor 
stadiu in 
trece la

priu-zisă.
— Și, fn timpul 

construcției, Intervină 
„turnul de control".
O noțiune folosită tot 
mai de,s de construc
torii dumneavoastră.

— Acest așa-numit 
„turn de control" este 
un sistem informațio
nal piramidal, cu a- 
jutorul căruia se 
urmărește desfășura
rea construcției și pe 
parcursul căreia toa
te informațiile asupra 
realizării acesteia, a 
cerințelor de materia
le, pe obiective și 
puncte de lucru, sint 
transmise „in sus", în 
acest fel se iau mă
suri operative de că
tre eșaloanele de re
sort, Iar cele care de
pășesc competențele 
respective sint înain
tate conducerii trus
tului. In acest fel, in- 
cepind cu programa
rea lucrării și pe în
treg parcursul execu
ției, constructorii ișl 
aduc contribuția lor 
de gîndire la găsirea 
soluțiilor celor mai 
eficiente. Un exemplu: 
proiectului inițial al 
Fabricii de zahăr de la 
Țăndărei, care a fost 
repartizat trustului 
nostru spre execuție 
cu o intirziere de 5
luni, am reușit 6â-i 
aducem o îmbunătă
țire de tehnologie care 
a contribuit la lichi

darea rămlnerii in 
urmă.

— Intr-o discuție 
avută cu cîttva con
structori am aflat că 
un stimulent real in 
munca lor il consti
tuie acordul global.

—- Fără discuție. E 
șl acesta un factor 
important la obține-i 
rea succeselor de 
pină acum. Ca dovadă, 
noi am aplicat acordul 
global in proporție dc 
90 la su(â la realiza
rea obiectivelor pre
văzute. Așa se expli
că faptul cft, Încă de 
la lansarea acestor 
obiective, mobilizați 
de organizațiile de 
partid, constructorii 
ișl iau angajamente 
pentru devansarea 
termenelor stabilite 
In grafice. Cu toate 
că uneori s-au ivit 
situații neprevăzute 
de proiectanți sau de 
către specialiștii trus
tului, constructorii au 
depus eforturi deose
bite pentru a-și res
pecta cuvlntul dat.

în sprijinul afirma
ției interlocutorului 
nostru, statisticile sint 
revelatoare ; hala de 
construcții a corpului 
navelor de mare tonaj 
a fost construită cu 
270 de zile înainte de 
termen, iar Întreprin
derea de uscat furaje 
verzi Urleasca — cu 
60 de zile. Productivi
tatea muncii a crescut
in această perioadă cu 
51 la sută. Cei aproape 
8 000 de constructori ai 
trustului constânțean 
și-au reînnoit hotări- 
rea ca pinâ la sfirși- 
tul actualului cincinal
să realizeze peste 
prevederi. un volum 
de construcții-mon-
taje In valoare de un 
miliard lei, depășm-
du-și astfel propriile 
angajamente din che
marea la întrecere
lansată pe țară.

George 
MIHÂESCU 
corespondentul
„Scinteii"

BINE GÎNDITĂ,
Cum a acționat Comitetul executiv el Consiliului popular județean

Maramureș pentru îmbunătățirea aprovizionării populației
i

— Ne aflam — Iși amintea tova
rășul V. BOTA, secretarul Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean Maramureș — in fața unei 
perspective neplăcute. In primele 
trei trimestre ale anului (1973) per
sistaseră lipsuri serioase in asigura
rea fondului de marfă pentru piață. 
Desfacerile Întreprinderilor comer
ciale de stat în
registrau un de
ficit de peste 
22 milioane de lei 
față de plan. Mai 
mult decit nerea- 
lizarea planului, 
cifrele reprezen
tau lipsurile se
rioase din rafturile 
magazinelor. Stocurile _______ ...
unitățile de desfacere cu amănuntul 
se aflau sub nivelul planificat cu un 
milion lei. O seamă de factori 
subiectivi — necunoașterea cererii 
populației, mai ales la produsele ali
mentare de consum curent, insufi
cienta preocupare pentru introduce
rea formelor și metodelor moderne 
de vinzare. indisciplina unor lucră
tori din comerț — accentuau dificul
tățile obiective. In fața unei aseme
nea situații, comitetul executiv avea

datoria să intervină. Și a făcut-o 
adoptind, credem, decizia corespun
zătoare.

...Dezbaterile in organul de decizie 
urmau unor temeinice i - - • 
și analize desfășurate jn _____
întreprindere comercială la nivelul 
comitetelor și in adunările generale 
ale oamenilor muncii. Un amplu și

verificări 
i fiecare

merciale și de alimentație publică. 
S-a introdus autoservirea în alte 4 
unități alimentare și nealimentare. 
Au fost puse in circulație incă 4 
microcase de comenzi pentru servi
rea la domiciliu. Orarele de funcțio
nare a unităților comerciale s-au 
prelungit in funcție de necesități.

Succesul acțiunilor — pentru că,

s-a luat fără nici o ezitare. Cuvîntul 
de ordine sub care s-a desfășurat 
controlul a fost : intransigența. La 
respectarea Iui și-au adus o contri
buție importantă inșiși cetățenii. 
Pentru că, trebuie să spunem, la 
toate controalele au participat și 
echipele de control obștesc.

La nivelul ’r" ’ ' *

TRIBUNA EXPERIENȚEI

și galantarele
1 existente in

ADMINISTRAȚIA P

aprofundat studiu asupra cererii 
consumatorilor, organizat in marile 
magazine din orașele județului, ofe
rise o bună parte din dalele nece
sare fundamentării deciziei. Suges
tiile compartimentelor de resort ale 
comitetului executiv le completaseră. 
La pregătirea documentelor de ana
liză pentru lărgirea bazei de discu
ție se ținuse cont de concluziile ce
lor 20 de sesiuni ale consiliilor 
populare și 36 de ședințe ale comi
tetelor executive municipale, orășe
nești și comunale, in care se anali
zase aceeași problemă — aprovizio
narea și desfacerea mărfurilor pen
tru populație.

Proiectul punea in discuție două 
soluții posibile : 1) menținerea
stocurilor existente la același nivel 
și accelerarea vitezei de circulație ; 
2) majorarea și completarea sorti
mentelor, a stocurilor pină la limi
tele admise. S-a optat pentru a doua 
variantă. Era mai sigură și, In plus, 
parmltea — intr-uri timp relativ 
scurt — îndestularea pieței cu toate 
produsele solicitate de cetățeni.

în consecință, articolul 1 ai deci
ziei obliga direcția comercială șl în
treprinderile de specialitate din sub
ordine (I.C.R.A., I.C.R.M. și I.C.R.T.I.) 
să întregească fondul de marfă cu 
produsele cerute de populație — 
achiziții tn valoare de 20 de milioane 
lei. în această acțiune au fost mobi
lizați cei mai buni specialiști din 
comerțul local, inclusiv cadrele de 
conducere. Au renunțat la progra
mul de 8 ore și, ca simpli delegați, 
s-au deplasat direct la furnizori, ca 
să poată obține — cu autoritatea lor 
profesională, cu argumente temei
nice — respectarea contractelor 
neonorate, suplimentări, încheieri 
de noi contracte. Și s-a reușit, ln- 
tr-o săptămină, ce nu se reușise in 
10 luni. în continuare s-au stabilit 
măsurile concrete de organizare și 
funcționare a unităților comerciale. 
Au fost modernizate I unități co

într-adevăr, se poate vorbi de suc
ces — a fost favorizat de un control 
riguros al îndeplinirii tuturor sarci
nilor reieșite din decizie. înainte de 
control, colectivele de lucrători din 
unitățile comerciale locale au dezbă
tut decizia articol cu articol, para
graf cu paragraf, oprindu-se asupra 
prevederilor care îi vizau direct pe 
ei. Deci toată lumea știa ce are de 
făcut. S-a trecut imediat la contro
lul propriu-zis al respectării și apli
cării deciziei. Acțiunile au fost di
rijate de Consiliul județean pentru 
coordonarea și Îndrumarea activității 
de aprovizionare si prestare de ser
vicii către populație. Direcția comer
cială județeană și Inspecția comer
cială de stat au organizat brigăzi 
comune care au verificat toată apro
vizionarea și gospodărirea rezerve
lor de marfă in centrele muncitorești 
și la gurile de exploatare. S-au 
efectuat controale inopinate la in
ventare --
blocheze desfacerea — și cu ocazia 
recepției mărfurilor
Inspecția sanitară șl Inspecția co
mercială de stat au urmărit zi de zi 
respectarea condițiilor iglenico-sani- 
tare de transport, depozitare, pre
zentare șl vinzare.

Colective de specialiști — ingineri, 
tehnicieni — au verificat funcționa
rea instalațiilor de Încălzire și a in
stalațiilor frigorifice, a tuturor celor
lalte instalații șl agregate care asi
gurau conservarea mărfurilor și con
diții civilizate de comerț. Atunci și 
acolo unde a fost nevoie «-a Inter
venit pe loc. De fapt, aceasta a fost 
regula la toate controalele. Și, ca să 
nu fie doar regulă, cl realitate, din 
brigăzile, comisiile, grupurile de 
control au făcut parte șl cadrele de 
conducere care puteau dispune pe 
loc măsuri, puteau da dispoziții. Iar 
dacă in unele situații singura „mă
sură" care 6e putea lua era... amen
da sau altă sancțiune disciplinară,

bineînțeles fără să se

la magazine.

Direcției comerciale ju
dețene, săptămi- 
nal s-a raportat 

analizat „la 
mărunți" 

stadiul îndeplini
rii sarcinilor — 
termene, obiecti
ve, cine răspunde 
ș.a.m.d. La rindul 

executive ale consi- 
municipale, orășe-

lor, comitetele 
liilor populare __ __ , _
neșll și comunale — pe baza rezul
tatelor controalelor efectuate — au 
analizat și au luat măsurile nece
sare pentru realizarea graficelor de 
asigurare a rezervelor de toamnă- 
iarnă, condițiile in care ge fac insi- 
lozările, Împrospătarea periodică a 
stocurilor pentru evitarea oricăror 
pierderi. în toate cazurile a fost fă
cut pasul necesar de la constatare, 
la rezolvarea neajunsurilor.

Răminerile în urmă au fost recu
perate. Sarcinile de plan au fost în
deplinite și depășite in final cu 
peste 2 milioane de lei. Acțiunile 
nu s-au sfirșit, insă, odată cu anul 
de plan. A fost întocmit un program 
de modernizare — la ora actuală in 
curs de realizare — in care sint in
cluse peste 30 de unități comer
ciale : în 7 unități alimentare, 4 
nealimentare șl 3 unități de ali
mentație publică se introduce auto
servirea ; se înființează 8 unități șl 
secții pentru desfacerea preparatelor 
de tip „Gospodina" ; se organi
zează 5 unități și secții pensiune ; 
in Întreprinderi se creează puncte 
de preluare a comenzilor la intrarea 
muncitorilor in schimb etc.

Concluzionind : eficiența unei de
cizii administrative constă nu in 
lungimea ședințelor sau in kilogra
mele de hirtie îngropată in dosarele 
ce-o însoțesc, ci in fundamentarea 
ei pe opinia maselor largi de cel^-t 
|eni, la care trebuie adăugată — 
In mod necesar — competența teh
nică a speclalliiului. Iar aplicarea 
și respectarea ei riguroasă se ba
zează pe un control la fel de riguros 
din paț-tea organelor de specialitate, 
in slrinsă colaborare cu cetățenii 
Înșiși.

Florin CIOBANESCU 
Gheorghe SUSA
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pu. T)

» *c etăți care să asigure deplina 
egalitate intre oameni, manifesta
rea depiină a personalității umane, 
în strinsă legătură cu interesele 
generale ale societății, ale întregii 
c»mcn;r ( \plauie puternice).

Conducerea partidului și statului 
apreciază în mod deosebit activita
tea multilaterală desfășurată de 
organizațiile de pionieri, care au 
un rol important în educarea ge
nerațiilor de copii, de tineret. 
Apreciem în mod deosebit parti
ciparea la conducerea organizației 
a însuși tineretului, a copiilor, pen- 
t’U că în acest fel activitatea în 
cadrul organizațiilor de pionieri 
devine ea însăși o școală a con
ducerii. o școală de conduită cetă
țenească. de întărire a disciplinei 
și spiritului de răspundere. De 
asemenea, apreciem activitatea ca
drelor didactice, a tuturor acelora 
care, prin întreaga lor muncă, con
tribuie la educarea pionierilor, a 
capiilor patriei în spiritul concop- 
ț'?i partidului nostru despre lume 
și societate. ( Vpîauze puternice).

Vizitînd expoziția organizată cu 
prilejul acestei aniversări, ne-au 
produs o impresie plăcută realizâ-

r.le pionierilor din întreaga țară, 
orientarea tot mai fermă spre le
galei învățâmîntului cu viața, cu 
producția, preocuparea de a sădi 
în Inima și mintea fiecărui copil 
dragostea față de muncă și de în
vățătură, față de politica partidu- 
l ”. de patriA noastră socialistă. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Aș dori să adresez cele mai cal
de felicitări tuturor acelora care 
au contribuit la realizarea acestor 
lucrări prezentate în cadrul expo
ziției. tuturor pionierilor și copii
lor, cadrelor didactice care impri
mă în mod ferm această orientare 
nouă și să vă urez noi și noi 
succese în activitatea viitoare ! 
(Aplauze puternice, îndelungate | 
uralc).

Doresc să adresez tuturor pionie
rilor și copiilor patriei noastre so
cialiste chemarea de a face totul 
pentru a-și însuși cele mai noi cu
noștințe. in toate domeniile de ac
tivitate. Iubiți, dragi prieteni, mun
ca — factorul hotârîtor al oricărui 
progres, al dezvoltării șl înfloririi 
continue a patriei noastre socia
liste ! învățați. învățați, pentru că 
numai însușindu-vâ cele mai noi 
și mai înaintate cunoștințe în 
toate domeniile de activitate veți 

Ovații, flori, urale nesfirșite exprimd sentimentele pionierilor fațâ de conducătorul iubit

deveni bun! constructori ai socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și ai societății comuniste, veți 
putea să serviți patria, politica 
partidului, in cele mai bune con
diții ! (Aplauze puternice ; uralc).

Dezvoltați spiritul de prietenie 
dintre voi, solidaritatea in muncă 
și învățătură, deoarece societatea 
pe care noi o edificăm este socie
tatea frăției și colaborării, care 
asigură satisfacerea atît a necesi
tăților fiecărui individ, cit și a in
tereselor generale ale întregii na
țiuni ! Prietenia și colaborarea 
constituie în toate împrejurările 
factorul triumfului societății avan
sate, al bunăstării, independenței 
și suveranității patriei noastre 1 
(Aplauze puternice).

Dezvoltați prietenia și colabora
rea cu copiii, cu organizațiile de 
pionieri din țările socialiste, din 
toate țările lumii ! Numai prin 
prietenie și colaborare între tine
rii de pretutindeni se vor asigura 
lichidarea vechii politici imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, în care copiii, tineretul, 
omenirea să se poată dezvolta în 
mod liber, fără frica unui nou 
măcel sau a vreunei ’ agresiuni ; 

numai astfel se va putea înfăptui 
o politică de pace și colaborare 1 
(Aplauze puternice).

Am lăsat la sfîrșit chemarea 
care o consider cea mai impor
tantă și de care depind înseși 
creșterea voastră, locul vostru în 
societate : iubiți-vă părinții, ur
mați sfaturile lor ! Faceți totul 
pentru a fi demni de părinții și 
de înaintașii voștri, pentru a asi
gura ca tot ceea ce ei au visat, 
tot ceea ce ei au început, să duceți 
voi mai departe, în mod liber, 
corespunzător noilor cerințe ale 
dezvoltării societății omenești I 
(Aplauze puternice).

In încheiere, vă urez, încă o dată, 
succese tot mai mari în muncă, la 
învățătură. Vă doresc multă feri
cire, multă sănătate ! Să creșteți 
sănătoși, cu o gîndire înaintată, 
demni de epoca socialismului și 
comunismului !

Multă fericire I
Aplauze puternice, îndelungate. 

Urale șl ovații. Miile de pionieri 
prezenți la această impresionantă 
intîlnire cu secretarul general al 
partidului scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.“, „Ccaușescu-Romănia".

Un moment așteptat cu emoție de miile de pionieri i sosirea înalților oaspeți la marea lor Bdrbâtoare

Pionierii prezintă oaspeților dragi realizările lor din cercurile tehnico-aplicative, roadele expedițiilor „Cutezătorii''

Inaugurarea expoziției „Mulțumim din inimă partidului"

0 IMAGINE GRfllTOfiRE A GRIIII STATORNICE A PARTIDULUI, A ÎNTREGII NRASTRE SOCIETĂȚI 
PENTRU FORMAREA VIITOAREI GENERAȚII RE CUNSTRUCTDRI Al SOCIALISMULUI SI CUMUNISMULUI

15 iunie va rămine o zi de Înalte 
fi bogate semnificații in istoria miș
cării noastre pionierești, in aminti
rea celor aproape două milioane de 
purtători ai cravatelor roșii cu trico
lor, a tuturor copiilor țării. Este ziua 
in care, in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, a 
avut loc inaugurarea expoziției ju
biliare ..Mulțumim din inimă parti
dului". manifestare consacrată împli
nirii unui sfert de veac de la con
stituirea organizației de pionieri 
din România. Așa cum o atestă su
gestiv însuși titlul ei. expoziția re
prezintă. in fapt, o expresie a dra
gostei și recunoștinței fierbinți față 
de partid pe care micii fii ai patriei 
Ie reafirmă cu pregnanță acum, la 
acest jubileu pionieresc. îndemnul 
..Tot Înainte !“ are astăzi sensuri 
mai largi și mai profunde ca oricînd, 
el sintetizind hotărirea arzătoare a 
membrilor organizației de a duce 
mai departe tradițiile revoluționare 
și înfăptuirile înaintașilor, de a fi 
demni continuatori ai nobilei opere 
d« înflorire a României socialiste, 
de a da o și mai puternică strălu
cire numelui de pionier, vlăstar 
tinăr și fiu credincios al poporului, 
ai partidului comunist

...Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, gazda ex
poziției, este locul unde se desfă
șoară această impresionantă adunare 
pionierească. Ora 12.00. Urale nesfir
șite străbat văzduhul, răspindindu-se 
in largi ecouri. Peste 10 000 de pio
nieri, care și-au dat intilnire pe pla
toul din fața muzeului, salută cu en
tuziasm sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Băieți si fete, cu obrajii 
îmbujorați de emoție, le oferă bu
chete de fiori. îmbrățișîndu-i cu 
caldă dragoste și bucurie. Răspun- 
zind acestor manifestări pline de 
căldură, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu trec 
prin veritabile culoare vii, in- 
dreptindu-se spre sălile expoziției.

Marele bol de la intrare este îm
podobit. in aceste clipe sărbătorești, 
cu steaguri roșii și tricolore, drape
lul Organizației Pionierilor, drapele 
ele detașamentelor și unităților pio
nierești.

La inaugurarea expoziției sînt de 
față tovarășii Emil Bodnaraș, Maxim 
Eerghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Clobanu. Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupii. Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec. Comei Bur
tică, Miron Constantinescu, Mihai 
Dal^a, Magdalena Filipaș. Mihai 
Gere. Ion Ioniță, Vasile Patilineț. 
Ștefan Andrei. Conducătorii de 
partid și de stat au venit Împreună 
cu soțiile.

Iau parte, de asemenea, tovarășul 
Ton Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.. ministru pentru 
problemele tineretului, membrii Co
mitetului Executiv al Consiliului 

Național al Organizației Pionierilor, 
cei 16 pionieri locțiitori ai președin
telui consiliului.

Sint prezenți și oaspeți de peste 
hotare — delegații ale organizațiilor 
de pionieri și copii din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.P.D. Coreeană. Cuba, 
Finlanda, R. D. Germană, Italia. Iu
goslavia. Polonia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor. Virgiliu Ra- 
dulian, a spus : îngăduiți-ne ca, in 
numele celor aproape două milioane 
de purtători ai cravatelor roșii, al co
mandanților de unități, instructorilor 
și activiștilor pionierilor, să vă mul
țumim din adâncul inimii pentru 
înalta cinste și bucurie ce ni le faceți 
vizitind expoziția dedicată împlinirii 
unui sfert de veac de la înființarea 
primelor detașamente de pionieri.

Expoziția este rodul muncii pionie
rilor pe care cu atita dragoste i-ați 
numit „Feți frumoși comuniști" și 
care și cu acest prilej se angajează 
in fața dumneavoastră că vor face 
totul pentru viitorul fericit al patriei 
noastre. Vă rugăm să vizitați expozi
ția jubiliară „Mulțumim din inimă 
partidului".

Definitorii pentru semnificația eve
nimentului aniversat, pentru idealu
rile spre care au năzuit dintotdeau- 
na copiii tării și care-și găsesc, in 
anii noștri, o deplină realizare, sint 
cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înscrise ca un ..motto" al 
întregii expoziții : „înaintea voastră 
se deschid larg porțile viitorului, so
cietatea socialistă vă asigură tuturor 
posibilități de afirmare a talentelor, 
a capacităților, de implinire a celor 
mai îndrăznețe visuri și aspirații. 
Pentru a putea beneficia din plin de 
aceste condiții trebuie să învățat!, 
să munciți, să vă pregătiți cu seriozi
tate, cu perseverență, cu Înaltă răs
pundere".

La început se vizitează sala care 
evocă istoria mișcării revoluționare 
de copii din România, exponatele re
unite aici reliefind tradiția și con
tinuitatea acestei mișcări, atașamen
tul nedezmințit al tinerilor față de 
marele ideal socialist

Numeroase documente ilustrează, 
pe fundalul realităților sociale de la 
sfirșitul secolului al XIX-lea și în
ceputul celui de-al XX-lea, activi
tatea susținută desfășurată de pri
mul partid al clasei muncitoare pen
tru asigurarea unor condiții mai 
bune de viață copiilor, pentru educa
rea lor in spiritul ideilor socialis
mului.

Cu deosebită putere revelatoare, ci
tate d'n presa vremii, numeroase fo
tografii și facsimile vorbesc despre 
crunta exploatare la care erau su
puși, in trecut, tinerii de toate vir- 
stele. Prin intermediul imaginilor- 
document este redată participarea 
copiilor, alături de părinții lor, la 
răscoala țărănească de la 1907, la 
greva muncitorilor de la Tisița din 
1914. la evenimentele din decembrie 
1918. in timpul cărora a fost ucis și 
muncitorul Ioan P. Stan, in virstă 

de 12 ani, la avîntul revoluționar al 
maselor populare din perioada 1918— 
1920.

Expoziția marchează, cu valoare de 
simbol, data istorică a creării Parti
dului Comunist Român, eveniment de 
covirșitoare însemnătate, care a re
prezentat începutul unei etape su
perioare și in activitatea de organi
zare și educare revoluționară a co
piilor. Chiar de la primul său con
gres, din mai 1921, partidul nostru 
comunist a avut in vedere organiza
rea pe baze revoluționare a activi
tății tinerilor de 12—14 ani. Făurită 
și condusă de Partidul Comunist Ro
mân, Uniunea Tineretului Comunist 
a acționat cu fermitate pentru edu
carea tinerei generații în spiritul tra
dițiilor revoluționare ale clasei mun
citoare, al patriotismului și interna
ționalismului.

Un document de o înaltă forță 
educativă evocă momentul in care 
utecistul Nicolae Ceaușescu aduce la 
Craiova, in zilele procesului munci
torilor ceferiști și petroliști, din anul 
1934, liste de subscripție și proteste 
reprezentind solidaritatea organiza
țiilor comuniste din Capitală cu cei 
judecați ; datorită poziției sale dirze, 
utecistul Nicolae Ceaușescu a fost 
arestat.

Anul 1932 reprezintă anul primilor 
pionieri din țara noastră. Reține 
atenția textul primului marș al pio
nierilor, redactat la indicația P.C.R. 
in 1935, ca și cea dinții uniformă 
pionierească. Sint evocate crearea 
„Școlarului roșu“, organizație revolu
ționară a elevilor de la orașe și 
sate, care și-a desfășurat activitatea 
în front unic cu masele muncitorești 
și țărănești, sub conducerea P.C.R. 
și U.T.C.. înființarea unor organiza
ții de copii in fabrici, școli primare, 
apariția unor publicații ce au con
tribuit la maturizarea politică a tine
rilor, participarea fiilor de pro
letari și țărani, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, la 
marile bătălii de clasă, împotriva 
fascismului și a războiului.

în anii 1938—1940, tineri comuniști 
trimiși de partid au activat in cercu
rile culturale. O fotografie-document 
prezintă un grup de participanți — 
Elena Petrescu (Ceaușescu), Rada 
Tudor și Vasile Tudor.

Adevărate file vii de istorie înfăți
șează participarea tinerilor la lupta 
întregului popor, condus de partid, 
pentru eliberarea țării, pentru zdro
birea trupelor hitleriste, pentru vic
toria insurecției armate de la 23 
August 1944, la activitatea de re
construcție a patriei.

Anul 1945, un alt an cu o rezo
nanță deosebită. Atunci s-a trecut la 
organizarea primelor detașamente de 
pionieri.

Este expus actul de naștere al Or
ganizației Pionierilor — Rezoluția 
ședinței plenare a C.C. al P.M.R. din 
22—24 decembrie 1948, asupra activi
tății partidului in rindurile tineretu
lui. Intr-o continuitate firească, sînt 
consemnate apoi adunările entuzi
aste de constituire, in 1949, a prime
lor detașamente de pionieri. Urmea
ză un alt moment important, și anu

me reorganizarea, în 1966, a activi
tății pionierești, care a avut o deo
sebită însemnătate in viața socială 
din țara noastră, ea făcindu-se sim
țită in formarea tinerei generații, 
profund atașată partidului, poporului, 
construcției socialiste.

Mari panouri ilustrează aspecte 
de la conferința de constituire a 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, de la cea de-a II-a Con
ferință națională a Organizației Pio
nierilor, care a deschis noi și largi 
căi de afirmare activității pionierești 
în înfăptuirea politicii partidului.

Exponate sugestive reflectă munca 
însuflețită a unităților și detașamen
telor de pionieri, centre active de 
educare comunistă, de formare a ca
racterului și personalității copiilor, 
de dezvoltare în rindul acestora a 
spiritului muncii și conducerii colec
tive, al răspunderii față de colectiv, 
de problemele obștești. Este reliefa
tă, totodată, preocuparea Organiza
ției Pionierilor pentru creșterea co
piilor in spiritul solidarității inter
naționaliste, proprii întregii politici 
a partidului nostru comunist.

Sub o imensă imagine-document, 
care imortalizează momentul Istoric 
al depunerii jurămintului de către 
primul președinte al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pionierii 
au înscris un fierbinte legămint : 
„Jurăm, de-o dată cu acela care, cu 
vocea demnă, gravă a jurat / Cre
dință patriei nemuritoare, / Gind 
solidar intiiului bărbat / Jurăm cu 
cel ce jură pentru țară, / Cind el 
vorbea noi glasul i-1 țineam / Pe 
toate vocile acestui neam / Ce din 
adine de vremi il ridicară".

După această emoționantă evocare 
a mișcării revoluționare de copii 
din tara noastră, expoziția ne relevă 
universul larg de preocupări al pio
nierilor.

Citeva săli sînt consacrate prezen
tării activităților instructiv-educative 
la care sint antrenați purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor in zilele de 
vacanță sau in timpul lor liber.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat se o- 
presc cu interes în fața panourilor 
pe care sint expuse zeci de lucrări 
semnate de artiștii-copii, admirind 
priceperea și talentul lor. Temele 
lucrărilor sînt inspirate din realită
țile noastre contemporane, din viața 
fericită a celor mai tineri cetățeni 
ai patriei.

Secretarul general al partidului, 
tovarășa Elena Ceaușescu zăbovesc 
apoi în fața vitrinelor care adăpos
tesc exponatele grupate sub titlul 
„Căutătorii de nestemate", denumire 
a unui original concurs pionieresc, 
devenit larg cunoscut. Participind, 
în mare număr, la edițiile sale suc
cesive, elevii au descoperit și au 
adunat piese arheologice și numis
matice, documente de arhivă, brode
rii, unelte de lemn și alte obiecte 
de certă valoare etnografică. Ele al
cătuiesc peste 4 250 de colecții mu
zeistice școlare, O originală horă de 
păpuși, inveșmintate in costume 
populare specifice diferitelor arii 

etnografice ale țării, simbolizează 
sentimentele de prietenie ce leagă 
toți copiii țării, toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate.

Sint prezentate apoi reviste șco
lare intrate în tradiția invățămintu- 
lui nostru, plachete cuprinzind crea
ții literare ale elevilor, editate de 
consiliile județene ale Organizației 
Pionierilor, lucrări metodice, ma
nuale, cărți științifice și beletristice, 
periodice care se adresează pionie
rilor și elevilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se o- 
prește in fața unor panouri sugesti
ve. Pe ele, pionierii au înscris citeva 
din realizările lor in întrecerea pa
triotică. In numai cinci luni, ei și-au 
îndeplinit angajamentele asumate pe 
acest an și au hotărit să efectueze 
în timpul vacanței, în cele 553 de 
tabere și șantiere de muncă patrio
tică, peste 3,5 milioane ore. Pentru 
vacanță, ei și-au propus să partici
pe la campania de recoltare, la con
strucția celor peste 3 300 săli de 
clasă, aflate în curs de execuție, să 
colecteze 2.4 milioane kg măceșe, 
fructe de pădure și plante medici
nale.

Sport — turism — expediții — va
canță. înfăptuind o indicație a par
tidului nostru, cadrele didactice, co- 
mandanții-instructori, educatorii au 
conceput și organizat activități inte
resante, vii, la care copiii parti
cipă cu plăcere. Folosul lor educativ 
se degajă cu pregnanță* din numeroa
sele exponate prezentate.

Eleva Manuela Peteanu, din Iași, 
împărtășește cu însuflețire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu momente din 
timpul expediției „Cutezătorii", la 
care a participat.

Pionierii din Constanța prezintă 
macheta unui frumos parc din loca
litate, la amenajarea căruia au lu
crat cu mult drag, în orele lor de 
răgaz.

Ultima sală vizitată este cea rezer
vată cercurilor tehnico-aplicative din 
Scoli și case ale pionierilor.

Solemnitatea
Simbătă dimineața a avut loc so

lemnitatea inminării de inalte dis
tincții conferite prin decret prezi
dențial unui număr de 77 coman- 
danți-instructori de unități și deta
șamente, conducători de cercuri și 
activiști ai Organizației pionierilor, 
pentru merite deosebite in educarea 
pionierilor și școlarilor in spiritul 
dragostei și devotamentului față de 
patrie, partid și popor, al dragostei, 
al respectului și răspunderii față de 
muncă și învățătură. cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la consti
tuirea primelor detașamente de pio
nieri din România.

înaltele distincții au fost inminate 
de tovarășul Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C, al P.C.R., Constantin Stătescu,

In standuri sint expuse cîteva sute 
de lucrări selecționate din cele 15 000 
prezentate in cadrul concursului de 
creație tehnică al pionierilor și șco
larilor „Minitehnicus", ediția 1974.

Expoziția, prin varietatea și com
plexitatea aparatelor, dispozitivelor, 
machetelor, toate in perfectă stare 
de funcționare, constituie o elocven
tă demonstrație a ingeniozității, fan
teziei și îndeminării celor aproape 
un milion de membri ai cercurilor 
tehnico-aplicative pionierești.

Cu mindrie justificată, elevul So
rin Safirescu vorbește tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre caracteris
ticile aparatului pentru determinarea 
gradului de poluare a atmosferei de 
către mijloacele auto, aparat conce
put de un colectiv de elevi de la 
Baia Mare.

In expoziție predomină electronica. 
Pretutindeni se văd licăriri de becu- 
lețe, semnale luminoase și sonore. 
Aici totul, de la complexe aparate 
pină la gingașele jucării, are însu
șiri electronice. Iată, printre acestea, 
calculatorul electronic, in sistem bi
nar, realizat de pionierii Mihoc Cor
nel și Filip Ioan din comuna Sem- 
lacu Mare, instalație cibernetică pre
zentată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de inșiși creatorii ei.

Reține atenția, de asemenea, un 
numărător de impulsuri electronice, 
care poate fi utilizat in indus
trie și medicină. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ascultă cu atenție expli
cațiile pionierei Mihaela Dobre de la 
Palatul pionierilor din Capitală, co
autoare la realizarea acestui aparat, 
cit și a altuia de o complexitate si
milară — ceasul electronic cu cir
cuite integrate, socotit a fi o pre
mieră tehnică pe țară.

Secretarul general al partidului se 
oprește adesea și examinează ma
chete de avioane, elicoptere, auto
mobile și nave maritime, vehicule 
experimentale cu pernă de aer sau 
cu șenile de cauciuc, microaeronave 

secretarul Consiliului de Stat, Ion 
Traian Ștefăneșcu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministrul pentru pro
blemele tineretului, Traian Pop, ad
junct al ministrului educației și in- 
vățâmintului.

în numele conducerii de partid și 
de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Ștefan Voitec i-a felicitat 
călduros pe cei decorați și le-a urat 
noi și tot mai mari succese in acti
vitatea de educare comunistă a pio
nierilor, a copiilor patriei noastre, 
conferirea acestor distincții fiind ex
presia prețuirii deosebite pe care 
conducerea partidului și' statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, personal, 
o dau muncii rodnice pe care acti
viștii Organizației de pionieri o de- 

pentru concursuri sportive, multe 
cu comenzi teleghidate, o minimoto- 
cicletă, un mic automobil cu motor 
în doi timpi, realizat de pionieri din 
Jimbolia, un scuter „Alpina" pentru 
zăpadă, construit de copii din Bra
șov, cartul de competiții „Mureșel 
3", montat de elevi la Tg. Mureș, un 
automobil tip „Aro“, redus la scara 
1/8, executat de pionieri din Piatra 
Neamț.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe pionieri și le urează noi suc
cese pe linia creației tehnice, a însu
șirii unor cunoștințe temeinice in 
diferite domenii de activitate, a le
gării tot mai strinse a învățăturii 
cu munca, cu cerințele practicii.

Această vibrantă sărbătoare pio
nierească ia sfirșit într-o atmosferă 
de cuceritor entuziasm. Platoul din 
fața muzeului freamătă de tinerețe, 
de voioșie. Miile de copii trăiesc cu 
intensă bucurie reîntîlnirea cu se
cretarul general al partidului. Ei în- 
timpină cu aceeași căldură, cu flori, 
cu urări dragi, pornite din inimă, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat, ,1a 
ieșirea din sălile expoziției. Sub 
bolta cerului de iunie se inalță cris
talin cuvinte de slavă închinata 
partidului, patriei socialiste.

Emoția copiilor devine și mat pu
ternică în clipa in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se apro' 
pie de microfon pentru a li se a- 
dresa cu dragoste părintească.

Cuvintele mobilizatoare, îndemnu
rile secretarului general al partidu
lui găsesc și de această dată un 
profund ecou in sufletul șl conștiin- / 
ța pionierilor.

întreaga manifestare se încheie cu 
un moment de neuitat : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se fotografiază în mijlocul 
copiilor.

7
pun, cu devotament, cu înaltă con
știință comunistă și partinică.

Din partea celor decorați au ex
primat vii mulțumiri Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliului Națio
nal al Organizației pionierilor, Vio
rica Ștefan, comandant-instructor de 
unitate la Școala generală nr. 1 Buf
tea, județul Ilfov, și Lajos-Antal Ba
lazs, președinte al Consiliului jude
țean Harghita al Organizației pio
nierilor, care, în cuvintul lor, s-au 
angajat ca și in viitor să-și dă
ruiască toate forțele, întreaga ca
pacitate pentru a face din fiecare 
pionier un fiu de nădejde al patriei.

Prin același decret prezidențial 
au mai fost decorați cu ordine și 
medalii un număr de 475 de coman- 
danți-iastructori de unități și deta
șamente, conducători de cercuri șl 
activiști ai Organizației pionierilor.

(Agerpres)
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modul cum se 
actual* «ei.iur»e de exa- 

rul now- 
dentllor.

nd* universitară evenimente de larg 
le pentru perfecționarea Invățâmln- 
m solicitat citeva informații iova-

Dumitru Fellcfan LAZAROIU, directorul Direc-
« cercetării științifice din Ministerul

tineretului. In profilul specialității 
lor. să 11 se echivaleze această peri
oadă cu practica de producție Con
comitent cu practica studenților, ca
drele didactice vor efectua nu nu
mai activități de Îndrumare a aces
tora. rl au obligația de a participa 
efectiv la realizarea unor lucrări de 
nivel științific, de proiectare etc., u- 
Lile economici naționale. Totodată, 
ac solicită un aport mal marc din 
partea unităților Industriale, lndeo-

rora Intră șl reprezentanții Intre- 
pilnderllor economice, nu s-au preo
cupat suficient de acest aspect șl 
n-au ln«istat ca, In mai mare mii- 
sui fi. temele să fie nstfel dirijate. 
Incit să conducă nemijlocit la apli
cai ca in practică.

In sistemul repartizării abanlvrnțl- 
lor din acest an ai Invățămintulul 
superior au fost introduse citeva 
elemente noi. Așa, de pildă, la «pe
nalitățile In care există absolvenți 
din mal multe centre universitare, 
spre n se evita deplasările costisi
toare, repartizarea urmează să sc 
realizeze centralizat, in special prin 
«istemul telespeaker, do către comi
sii centrale, ajutate de comisii orga
nizate la sediul ‘ .......

• SESIUNEA DE VARA A EXAMENELOR STUDENȚEȘTI
• PROGRAMUL PRACTICII IN PRODUCȚIE • PROIECTELE 
DE DIPLOMA • SISTEMUL DE REPARTIZARE A ABSOLVEN
ȚILOR • CONCURSUL DE ADMITERE IN INVAȚĂMINTUL

SUPERIOR

pondere 
« studen- 
finale râ- 
examenul 

Din datele de 
cA participarea la 
ajul de promo- 

prezintâ bine ; după douA 
de la Începerea sesiunii, 

ea examenelor înregistrase 
•ntaj de circa Bl la sută, 
e va desfășura în vara acas- 

tul an practic* In producție a stu
denților ? Ce particularități Întruneș
te ca ? In legătură cu aceste între
bări ni s-a relatat că practica se va 
desfășura după sistemul existent și 
anul trecut, imbogățlndu-i-s-e In 
'■himb conținutul. Accentul va cădea 
pe activitățile concrete, pe munca 
efectiv desfășurată In întreprinderi 
ivdusxriale și agricole, pe șantiere, 
in unități de cercetare șt proiectare, 
in cele cu profil educativ și cultural.

Dă caz, astfel Incit studenții 
capete deprinderi strlns le- 

e de exercitarea viitoarei lor 
‘fesa și. implicit, să aducă o 
itribuție la desfășurarea activită- 

l lor social-economice, «ocial-cultu- 
rale etc. Există acum o repartizare 
r.ai judicioasă a studenților in uni
tățile de producție, un sistem mai 
bun de îndrumare din partea cadre- 
' 'r didactice, o colaborare mai strln- 
sâ cu ministerele, cu asociațiile stu- 
c . nților comuniști, cu celelalte or
gane centrale. Pc această bază s-a 
s abilii ca studenților care vor lucra 
voluntar pe șantierele naționale ale

să

sebl n celor cu profil de construcții 
de mașini și electric, in care stu
denții încă mal intimpină dificultăți 
în a lucra efectiv pe mașini. DupA 
cum, tot astfel, se simte nevoia unei 
Îndrumări mal sistematice din par
tea întreprinderilor, efectuată 
cele mai buno cadre inginerești.

Pentru ca proiectele de diplomă 
ale studenților să fie valorificate, te
mele acestora vor fl corelate cu ac
tivitatea desfășurată pe parcursul 
ultimului an. cum este si cea din 
cercurile studențești, astfel Incit 
preocupările științifice de durată să 
poată fi duse pină la capăt. S-a sta
bilit, de asemenea, ca unor proiecte 
din domeniul tehnic să li se adauge 
și prototipul aparatului sau al părții 
de instalație proiectate de student, 
astfel incit susținerea lucrării In fața 
comisiei de diplomă să beneficieze 
de argumente cit mai concrete, prac
tice. Și pentru studenlil sectorului 
umanist au fost cerute teme din 
partea ministerelor.

Introducerea efectivă a proiectelor 
de diplomă in circuitul economic na
tional se va putea realiza in propor
ții largi numai cu concursul deplin 
al ministerelor 51 unităților ••produc
tive, îndeosebi al celor care au in 
subordine facultăți sau secții de in- 
vățămînt superior. Dar, pină astăzi, 
cel puțin, un asemenea aspect, care 
de fapt materializează un comanda
ment social de prim ordin, n-a (ost 
luat suficient in considerație. Nici 
consiliile profesorale șl nici senn- 
tele universitare, in componența că-

prin

facultăților respec
tive. Din totalul 
celor peste 17 000 
absolvenți, circa 
13 500 vor fi re
partizați prin te- 
lespeaker, eșalo
nat, pe speciali
tăți, Intre 26 Iu
nie șl 11 iulie. 
Repartizarea sc 
face in activități 
productive, prin 
alegerea posturi
lor. in raport cu 

situația la învățătură obținută de 
către fiecare absolvent și cu unele 

de .. _L.. __ \ L.' Z
care amintim apropierea Intre soți, 
instalarea in localitățile — sau 
in vecinătatea lor — în care-și au 
domiciliul ei sau părinții lor, cu ex
cepția orașelor mari stabilite con
form prevederilor legale ș.a.m.d. In 
condițiile cind mal mulți absolvenți 
fac parte din aceeași categorie de 
prioritate, selecția se va efectua pe 
baza medici generale la învățătură.

Informații detaliate despre condi
țiile înscrierii la concursul de admi
tere in învâțămlntul superior, des
pre modul de desfășurare a acestui 
concurs, despre rețeaua instituții
lor, facultăților, precum și cu pri
vire la profile șl specializări, vor 
putea fi obținute, pentru fiecare sec
tor in parte al învățămîntului, la se
diul instituțiilor de invățărplnt su
perior s‘i al facultăților, precum șl 
consultlndu-se broșura „Admiterea 
in invățămintul superior — 1974", 
care va fi introdusă In rețeaua de 
difuzare in decurs de circa o săntă- 
mină. Am fost, de asemenea, infor
mați că. acolo unde locurile dc la 
institutele de invățămint superior 
nu vor fi completate pe baza con
cursului din iulie, se va organiza un 
al doilea concurs, ca și în anii pre
cedent!, la care vor putea participa 
toți cei ce îndeplinesc condițiile ad
miterii in invățămintul superior.

ordin social, intre

Mlhal IORDANESCU

FILMEDE SCURT-METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

17—13 Iunie 1971
Patria. Gloria. Capitol: Scuturi 

argintii ; Scala : Semnalizarea 
rutieră : Luceafărul : Greierele ; 
București : Unde se joacă copi
lul dv. : Festival : Șarpele înari
pat : Favorit : De facto ; Vic
toria. Miorița : Cintec pentru 
veveriță : Central : A fost odată 
ca niciodată : Doina : Mănușa 
moșului ; Feroviar : Cătălin și 
Cătălina ; Excelsior : Astă-seară 
mă fac praf ; Grivlța : Oamenii 
și zgomotul ; înfrățire* : Opaițe, 
— Revista premierelor TV ; 
Buzeștl. Fioroase* : Se mal ln- 
timplă ; Dacia : Pictura și un 
autobuz ; Bucegi : Paciurea ; 
Unirea : Geneza unei lumi ; 
Lira : Din fluviu izvorăsc lu
mini : Drumul sării : Dimitrie 
Cantemir ; Ferentari : Mirceștll 
in pastel : Giulești : Cinci pic
tori contemporani ; Cotroceni : 
Pașii poetului ; Pacea : Schim
bul de noapte ; Rahova. Crin- 
gași. Cosmos : Revista premie
relor TV ; Melodia, Modern : 
Omagiu uniformelor albastre ; 
Volga : Pescăruși cu aripi cu
rate ; Viitorul : Livada pionie
rilor : Aurora, Lumina : Mihaela 
in cetatea de zăpadă ; Moșilor : 
Stoenescu ; Popular : Și medicii 
au început să filmeze ; Munca : 
Puăspundcrea stăplnilor ; Tomls : 
Lungul drum al plinii către 
casă : Flacăra : Pe cer sint nu
mai fete ; Arta : Urmaș.i : Casa 
filmului : Geometria ascunsă ; 
Vitan : Prudența nu are va
canță ; Progresul : Porumbeii și 
fanfara : Flamura : De ziua bu
nicii : Clubul uzinelor „Repu
blica" : Bizanț după Bizanț ; 
Doina : Ajutor, bunicuțule ; 
Aventură in trecut ; Baba Do- 
chia : Corbuda.

I
ț

*
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ERA SOCIALISTĂ
REVISTA TEORETICA Șl SOCIAL-POLITICA A COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Reinnoiți-vâ abonamentele la revista „ERA SOCIALISTA", revl8tă 
teoreticd și social-politlcâ a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român. Prețul unui abonoment este de 72 lei anual (24 de nu
mere) și 36 lei semestrial.

Abonamentele se foc la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poș
tali și prin difuzorii de presâ din întreprinderi, instituții și de la sate.

DUMINICA, 16 IUNIE
FROG RAMUL I

8.30 Gimnastica pentru totL
8.40 Cravatele roșii. Ediție spe

cia IA. „25 de primăveri".
9.35 Film serial pentru copil : 

Daktnrl. Enlsodul „O familie 
pentru Jenny" (I).

in.no Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre ..
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 Dc straJA patriei. Emisiune 

consacrata Zilei aviației Re
publicii Socialiste Romania.

13,00 AI.BUM DUMINICAL
15.10 Magazin sportiv.
18.20 Drumuri tn istoria. Zidirile 

domnești ale Făgărașului.
16.40 Film serial : 17 clipe ale 

unei primăveri. Producție a 
studiourilor cinematografice 
sovietice. Episodul IX.

18,00 Cel mai bun... continuă I 
Concurs de cultură genera
lă si pregătire multilaterală. 
Transmisiune directă dc 
Hunedoara.

19.00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal.
30.10 Film artistic : Prințul acto

rilor. Premieră pe țară. Cu : 
Richard Burton, Maggie. Mc. 
Namora. John Derek, Ray
mond Massey. Charles Bick
ford. Elizabeth Sellars,

21,55 Frumuseții tale. Succese ale 
muzicii ușoare românești.

22.15 Telejurnal • Sport.
PROGRAMUL II

10,00-11,45 Matineu simfonic. Con
certul Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor : 
Sergiu Comlssiona. Solist : 
Valentin Gheorghiu.

20.10 Film serial pentru copii ; 
GEORGE. Episodul „Clinele 
de pază".

20,33 Mai aveți o întrebare 7 Ex
plozia demografică.

21.20 Film serial „MADIGAN".
LUNI, 17 IUNIE 

PROGRAMUL I
16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Avanpremiera săptâmînli.
19,05 Reportaj — A doua ediție a 

festivalului cintecului ostă
șesc „Te apăr și te cint pa
tria mea",

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV. „Așteptlnd... un 

tranzistor",
20.40 Roman foileton „Jurnalul 

Doctorului Finlay". Ecrani
zare după opera scriitorului 
englez A. J. Cronln, realiza
tă de studiourile de televi
ziune engleze. Episodul 1 : 
,,Willie, lntoarce-te acasă".

21.35 Revista literar-artisticA TV. 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Avanpremiera săptămlnh,
17.45 „Te slăvim, Românie I" — 

cintece patriotice și prelu
crări folclorice interpretate 
de corul de cameră al ca
drelor didactice din Bacău. 
Dirijor : Ion Bănică.

18,00 Film artistic : ,,Ca musca in 
lapte". Producție a studiouri
lor franceze. Premieră pe ța
ră. Cu : Louis dc Funds, Na
dine Fallleur, Christian Du- 
valller, Mustache. Ettlenne 
Decroux, Nodlle Adam. Re
gia : Maurice Reganay.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil.
20.25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Drumuri în Istorie : Zidiri

le domnești ale Făgărașului.
21,05 Muzica românească in 

teinporaneitate.
21.40 „Drumul prin, Junglă", 

micră pe țară.
22.10 Opereta la rampă

Sărbătorim astăzi Ziua aviației Republicii Socialiste 
România. Țara is| cinstește bravii zburători care iți 
îndeplinesc misiunile cu un inalt patriotism la pos
turile încredințate de partid. Piloțț militari pe super
sonice, elicoptere șl alte aeronave, ingineri, tehnicieni

tj| navigatori, plloțl al aviației civile la manșa avioa
nelor de pasageri și utilitare, cel ce asigură dc la sol 
zborurile — toți sini înconjurați cu dragoste șl prețuire 
de către oamenii muncii care, de sărbătoarea aviației, 
le urează noi împliniri |n curajoasa lor profesie.

Generația zborului
Vă prezentăm trei din

tre piloții armatei popu
lare. Din generații dife
rite, aparțin aceleiași ge
nerații a zborului inalt. 
Poate le-ați văzut ari
pile argintii săgetind ce
rul și caligrafiind pe bol
ta lui arcurile albe ale 
curajului. Poate le-ați 
văzut, fără să știți că 
sint ei : Constantin Or
hei, Ștefan Volan, Ion 
Sandu.

Orhei vine de departe. 
La 16 ani, in toamna lui 
1944, undeva pc Mureș, 
in seara unei Încleștări 
pe viață și pe moarte, 
fuge din zona incă ocu
pată de hitleriști... Peste 
trei ani, muncitorul Or
hei, cazangiu la atelierele 
C.F.R., membru al Parti
dului Comunist Român, 
este planorist. Zborul 11 
pasionează — îi dedică 
aproape toate după-amie- 
zile libere.

Dar să sărim peste
timp, pentru a ne re- 
intilni cu căpitanul Or
hei, comandant de 
giment la 25 do ani. 
din prima promoție 
revoluției, ur.ul din 
mulți cărora partidul le-a 
prins aripi și le-a în
cărcat umerii cu copleși
toare răspunderi. Avea 
25 de ani, comanda o 
unitate de aviație și erau 
vremuri aspre. Oamenii 
aerodromului dormeau in 
corturi, apa de băut 6e 
aducea de la mulți ki
lometri distanță, apara
tele erau pregătite pen
tru zbor sub cerul liber 
chiar yi pe viscole.

Să ’ sărim iarăși .peste 
timp, pentru a-1 reintilni 
astăzi pe colonelul Con
stantin Orhei, unul din 
așii aviației supersonice

re-
E 
a 

cei

militare românești, 
zboruri mai iuți 
sunetul are in urma 
Mii. Acum mal de 
toate aerodromurile 
țară decolează foști 
vățăcel ai sfii. Cei apnr- 
ținind eșalonului supe
rior, unde Orhei lai poar
tă răspunderile, cuceresc 
trofee de „bine" și „foar-

sa ? 
pe 

din 
ln-

personic. Poate ar trebui 
să-l înfățișăm ca pe un 
curajos și foarte compe
tent pilot, capabil să-și 
conducă aeronava în cele 
mal grele condiții meteo 
(zilele acestea, a executat 
o misiune de bravură, 
noaptea, pe o vreme cum
plită) ; poate ar trebui să 
remarcăm precizia im

„Urez aviatorilor co In activitatea 
lor să fie înflăcărați de exemplul lui 
Aurel Vlaicu fi să ducă mai departe 
gloria aviației românești".

NICOLAE CEAUȘESCU

te bine" la zboruri stra- 
tosferice și la Joasă înăl
țime, la interceptări și 
trageri aeriene de zî și 
de noapte, In ascensiuni 
pe căile albastre ale per
fecționării profesionale. 
Ce ne-ați spune despre 
dumneavoastră ? l-am în
trebat odată șl el ne-a 
răspuns simplu că e os- 
ta? al țării șl al parti
dului, care apără, umăr 
la umăr cu toți tovarășii 
săi de arme, cerul Româ
niei.

★
Volan vine... mai de 

curind. A descins de pe 
băncile unul liceu ; apoi 
numele lui a fost gravat 
pe placa de marmură a 
șefilor de promoții din 
școala de ofițeri activi 
de aviație „Aurel Vlai- 
cu“;.,apoi, aviator fiind, a 
absolvit politehnica și 
astăzi este căpitanul in
giner Ștefan Voian, pi
lot clasa I pc avion su-

pecabilă cu care știe să-și 
lanseze rachetele de la 
bordul aparatului de 
zbor... Să-l privim și din 
alt unghi — ca pe ofi
țerul inginer care, chiar 
dincolo de performanțele 
personale, gindește și 
creează spre folosul în
tregii aviații românești. 
Este autorul unei lucrări 
științifice de optimizare 
algoritmică a utilizării 
tehnicii in lupta aeria
nă. Colegii săi știu prea 
bine cite nopți albe l-au 
costat proiectele, schițe
le, Ipotezele, experimen
tele.

Al XXX-lea an al li
bertății și al optulea de 
cind e ofițer al armatei 
populare II găsește In 
plin efort de perfecționa
re a lucrării sale științi- 
fico-tehr.ice și, în același 
timp, a pregătirii sale 
multilaterale. Un amă
nunt semnificativ : ne-a 
mărturisit iubește

foarte mult... poezia. Și 
nu numai ca cililor. 
„Zborul meu inalt șl 
fierbinte" exclamă el in
tr-un vers al său.

★
Tar Sandu, abia por

nește, abia decolează. 
Elevul sergent-major Ion 
Sandu, in prag de absol
vire a școlii de ofițeri, 
viitor pilot militar, n-are 
Încă o biografie bogată, 
:u zboruri și acrobații 
aeriene palpitante. Totul 
pină acum in viața lui 
a fost simplu, totul c-a 
depănat firesc. Acasă — 
o familie de cooperatori ; 
la 15 ani — liceul mili
tar, la 19 — școala de ofi
țeri. La primirea in rin- 
durile comuniștilor, cx- 
punindu-șl autobiografia, 
a vorbit mai mult despre 
dragootea cu care privea 
avioanele ce zburau ade
sea și pe deasupra comu
nei ‘
tile 
tă-l 
Are 
ruri „. . ...
Curind, împreună cu co
legii săi de an, va trăi 
clipa emoționantă xa Înăl
țării la gradul de ’ 
tenent. Vor fi cu 
cadre ale promoției 
cestul memorabil an 
biliar,

...Trei piloțl, din 
promoții. In zborul lor șl 
al tuturor descifrăm 
chemarea zărilor inalte, 
îndrăzneala bărbătească, 
înalta răspundere 
tășească. 
fierbinte .
socialistă pe care 
chemați s-o apere.

Beceni de prin păr- 
Buzăului. Acum ia- 
zburător el însuși I 
citeva zeci de zbo- 
pe avionul de luptă.

loco- 
toțll 

a- 
ju-

trei

...___ os-
'ș i dragostea 

față de patria 
sint

Colonel L. TARCO 
Colonel I. CLENCIU

JOE LIMONADA
JURNAL C1MPULUNGEAN

FESTIVAL FOLCLORIC

Muzeul de istorie a Moldovei, care 
funcționat pină acum la Palatul

opiniei publice ® Din instanțăin fațaopinieipublice

..ROMÂNIA-FILM” prezintă in cadrul programului MARI SUCCESE ALE 
ECRANULUI

O excelenta parodie a westernului reali- 
zată de studiourile cehoslovace. Regia : 
Oldrich Lipsky. Cu : Olga Schoberovă, 

Karel Fiala.

,SUB ARCUL DE LUMINI 
AL TĂRII''

Colectivul Teatrului tineretului 
din Piatra Neamț a pus in scenă un 
interesant spectacol omagial dedicat 
celei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și Congresului al XI-lea 
al partidului, intitulat sugestiv „Sub 
arcul de lumini al țării". Spectaco
lul cuprinde poezii patriotice, prin 
care se omagiază patria noastră so
cialistă, partidul șt poporul. De ase
menea, pe un fond muzical adecvat, 
sint prezentate secvențe din filme 
documentare ce ilustrează aspecte 
ale construcției socialiste pe pămln- 
tul României. Spectacolul este iti
nerant și va fi prezentat pe tot par
cursul anului jubiliar 1974 in orașele 
și comunele județului Neamț, (Ion 
Manea).

populare, grupuri vocale, numeroși 
soliști vocali și instrumentiști, care au 
prezentat cele mai reprezentative crea
ții ale folclorului muzical-coregraflc 
din zona etnografică a Cimpiei Tran
silvaniei. Festivalul s-a încheiat cu 
o frumoasă paradă a portului popu
lar din localitățile Miceștii de Cim
pie, Sinmlhaiu de Cimpie, Budești, 
Urmeniș. Teaca, Milaș și Silivașu de 
Cimpie. (Ion Anghel).

SECȚII NOI LA MUZEUL 
DE ISTORIE

Prima peliculă din seria jurnalelor 
de actualități locale realizată de 
cineamatorii de la Casa de cultură 
din Cimpulung Moldovenesc a fost 
prezentată publicului zilele trecute. 
Cuprinzind Lmagini din bogata acti
vitate desfășurată de oamenii mun
cii de aci, jurnalul cimpulungean, 
care, potrivit programului cinefililor, 
va apărea trimestrial, a fost primit 
cu un deosebit interes de publicul 
din localitate. (G. Parascan).

Cui pe cui 
se scoate

care instanța a dispus trecerea in patrimo
niul societății a peste 134 000 lei. Sentința 
a rămas definitivă, dar cinstea meșterului 
a ieșit ciobită.

Ille B. ? A avut noroc, a scăpat cu viată. 
S-a ales cu spaima și cu... învățătura. Pe 
cine-1 lași la volan, nu se știe dacă te lasă 
să trăiești.

în comuna Silivașu de Cimpie, din 
județul Bistrița-Nâsăud, a avut loc 
„Festivalul cintecului, Jocului și por
tului din satele de pe cimpie". Pe 
o scenă amenajată in parcul din 
centrul comunei au evoluat, intr-un 
reușit spectacol, formații de dansuri

a
culturii din Iași cu o singură sec
ție, se întregește in prezent cu sec
ții de istorie feudală, modernă șl 
contemporană. Muzeografii ieșeni au 
pregătit Întreg materialul documen
tar — peste 4 000 de exponate, cea 
mal mare parte fiind unicate origi
nale. In prezent, ei pregătesc cele 
20 de săli aferente noilor secții, ast
fel că, in curind, vizitatorii vor pu
tea să facă cunoștință cu noi mărtu
rii ale Istoriei atît de zbuciumate a 
Moldovei (Manole Corcaci).

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
Șl REFERATE

Despre unii se spune că scot bani șl din 
piatra seacă. Despre Alexandru Oprea din 
Dărmănești-Prahova se spunea cam ace
lași lucru, cu deosebirea că el ii scotea 
cin... lut, fiind olar de meserie. Nimic de 
zis. omul avea autorizație de exercitare a 
meseriei, plătea Impozitele cuvenite, dar... 
Dar s-a observat la un moment dat câ 
meșterul nostru trăia cam pe pecior mare 
și. luat la bani mărunți, s-a constatat că 
cheltuia de citeva ori mai mult decit ar 
11 trebuit să clștlge in mod legal.

— Eu să fiu trimis la ilicit! ? Onorată 
Instanță, calculul e greșit. Pot să dovedesc 
cu martori că eu ciștigam mai mult decit 
mi s-a luat in considerare.

— Ți s-au luat in considerație veniturile 
legale pe care le-ai declarat și pentru care 
ai plătit Impozite.

— Știu, dar tocmai asta vreau să dove
desc : aveam venituri mai mari, dar nu 
le-am declarat

— De ce ?
— Păi... pentru impozit Să nu-1 plă

tesc.
Intr-adevăr. AL O. a dovedit că a plătit 

de peste douăsprezece ori mal puțin im
pozit decit s-ar fi cuvenit ! Dar încercarea 
lui de a dovedi că averea ilicită este licită 
a eșuat, tocmai pentru că Iși avea izvorul 
tot Intr-o afacere... ilicită. Drept pentru

Pe cine lași 
la volan?

Din „joacă", 
păgubașa

falsificat ?! Eu am fost de bună credință ; 
îmi ziceam că e valabil...

Curat „ghinion" : libretul sustras fusese 
falsificat de păgubașă, preț de vreo 4 000 
de lei. Și iat-o și pe păgubașă adusă pe 
banca acuzaților.

— M-am jucat... n-am știut că pot fi 
trasă la răspundere... Eu, așa, ca să mă 
laud că am bani la C.E.C. am trecut cei 
4 000...

O „joacă" numită fals In Înscrisuri ofi
ciale. Ceea ce nu e deloc de joacă.

părților comune se cheamă In limbaj 
penal tulburarea folosinței locuinței. E 
drept că nu-i bătea, dar prin injurii și 
amenințări ii împiedica să folosească nor
mal părțile locative comune. Drept pentru 
care, aplicindu-i o amendă penală de 3 300 
lei, instanța i-a atras atenția să se lase de 
acest mod necivilizat de „a atrage atenția" 
celorlalți.

„Trel decenii de dezvoltare econo- 
mico-socială, de înflorire a culturii 
șl științei județului", așa s-a intitu
lat sesiunea de comunicări și refe
rate organizată de Comitetul jude
țean de partid Bacău. Au luat parte 
peste 1 000 de cadre de conducere din 
economie și din diferite sectoare ale 
vieții obștești, activiști de partid, in
telectuali de diverse specialități etc, 
Cele 200 de referate și comunicări au 
abordat o problematică diversă, cu 
aspecte teoretice șl practice din toa
te compartimentele vieții economice, 
politice și sociale. Sesiunea a fost 
deschisă de tovarășul Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, care a vorbit 
despre „Dezvoltarea economico-so- 
cialâ a județului Bacău in cei 30 de 
ani de la eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă". (Gheorghe Baltă)

EXPOZIȚII

— Hai noroc !
— Noroc I Mal luăm una T
— Luăm...
...Era bine la „Budești". Unul, mulțumit 

că și-a reparat mașina, celălalt — satisfă
cut de felul cum și-a dovedit priceperea. 
Și ce, nu era el, Ștefan Trifu, priceput ? 
Păi dacă nu trecea el pe stradă ți nu-și 
oferea serviciile, ehe... Așa că, de ce n-ar 
avea toate motivele să se cinstească ?

— Ce zici, mergem ?
— Mergem, nea Ilie. Da’mi dai să conduc 

și eu ?
— Dacă ai grijă...
Grijă a avut Șt. T., nimic de zis, dar 

mai ales de propria-i persoană. Fiindcă 
oprindu-se cu Fiat-ul intr-un copac șl vă- 
zind că Ilie B., generosul ocupant al locu
lui din dreapta, nu mai mișcă, a dat bir 
cu fugiții. L-a găsit mai tirziu miliția, as
cuns acasă. Făcea pe „mortu’“...

Pentru culpele săvirșite — lipsă de per
mis de conducere, stare de ebrietate, fugă 
de la locul accidentului — Șt. T. va sta trei 
ani departe de orice Ispită pe roți. Iar

a ajuns pe 
banca

acuzaților
„Au necaz 
pe mine"

Din caietul 
grefierului

Viorica N. intrase intr-un magazin cu in
tenția de a proba o pereche de pantaloni, 
întlmplător, in cabina de probă mal era 
o altă tinără. Un moment de neatenție din 
partea acesteia și Viorica a renunțat la 
pantaloni, dar nu și la... geanta vecinei. 
Geantă care, pe lingă ceva mărunțiș, mai 
conținea buletinul de identitate al păgu
bașei și un carnet C.E.C, cu un sold de 
4 025 ici. Bucuroasă nevoie mare, Viorica 
a intrat intr-o agenție C.E.C. cu gîndul 6ă-ți 
„valorifice" trofeul. Dar...

—- Onorată instanță, recunosc și regret, 
dar de unde era să știu eu că libretul e

— Onorată instanță, s-au coalizat toți 
contra mea să mă invinulască pe nedrept. 
Au necaz pe mine...

— Chiar toți colocatarii au necaz 
dumneata ?

— Păi nu vedeți că toți m-au pîrit ?
— Oamenii se pling că îi împiedici 

folosească anexele comune ale imobilului...
— Nu l-am împiedicat, doar le-am atras 

atenția să nu le strice. Știu și eu, poate 
oi fi ridicat vocea, dar de bătut nu i-am 
bătut.

Modul cu totul original In care Constan
tin Jlga din București, str. Gheorghienl 
nr. 30, Înțelegea să „atragă atenția" ce
lorlalți locatari in legătură cu folosirea

pe

să

„Recunosc că am mers în mai multe 
apartamente și m-nm recomandat medic, 
efectuind chiar controale medicale la dife
rite persoane tinere. Precizez câ am săvir- 
șit aceste fapte cu intenția să fac ceva 
practică, deoarece mă hotărisem să dau 
examen la medicină...".
(Din declarațiile lui Mircea Dundaru, de 
meserie... frezor. Dosar nr. 629/1974, Jude
cătoria sectorului 6)

„Nu-ml explic săvlrșirea 
turi decit că oi fi fost 
beat șl probabil că nu-mi 
aminte că n-am voie să fac 
(„Explicațiile'' lui Vasile V&deanu in dosa
rul nr. 373/1874 al Judecătoriei Făgăraș)

celor nouă fur- 
de fiecare dată 

mai aduceam 
așa ceva...".

EmH MARINACHE 
Dinu POPESCU

• La Satu-Mare s-a deschis o ex
poziție de poștă și filatelie, prilejuită 
de centenarul Uniunii poștale inter
naționale. Exponatele acoperă o te
matică bogată și variată: istoria poș
tei în România, oameni de seamă din 
literatura română și universală, mu
zică, pictură românească, floră, 
sport etc. Sint de asemenea pre
zente maximafilia și plicuri „Pri
ma zi a emisiunii" din România, 
Franța, R. P. Ungară, R. S. Ceho
slovacă, aparținlnd unor colecționari 
sătmăreni. (Octav Grumeza).

• Rod al cercetărilor întreprinse 
de către specialiștii Muzeului jude
țean Dîmbovița, la Tlrgoviște a fost 
deschisă, zilele trecute, o expoziție 
de etnografie și artă populară. Ex
ponatele, provenind din bazinul su
perior al Văii Ialomiței, rețin aten
ția vizitatorilor prin autenticitatea, 
vechimea și valoarea lor 
(Constantin Soci).

• Recent, la Galeriile de 
Brăila s-a deschis o 
omagială de pictură șl țesături. Ex
pun elevii claselor de pictură și cu
sut țesături ale școlii populare de 
artă. Expoziția impresionează plăcut 
prin tematica variată, inspirată din 
realitățile industriale și agricole ale 
județului, prin cromatica luminoa
să |i optimistă. (Mircea Bunea).

artistică.

artă din 
expoziție
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Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialista România

\ i mulțumesc in mod deosebit pentru mesajul cordial de felicitare 
P' care dumneav->a«t 1 xcr’cnth. mi 1-ațl adresat in numele Conbiliu-

■ Siat al Republicii SecioJts'c România si in numele dumnaavflbitrA 
personal, cu ocazia Inveăt'ril mele in funcția de președinte al republicii.

La rindul me i. am plăcerea de a vă exprima sincera mea dorință 
ci r<.de dintre l’r . i. și România să se dezvolte In direcția unei 
c » pe’ i i fructuoase, spic I inele popoarelor noastre și al întăririi păcii 
mondial ?.

1 ' «osc aceasîA ocazie pentru n vă prezenta, Excelență, împreună 
r ce’e met călduroase urări pc care le formule' pentru fericirea $1 pro- 
*■ esul nobilului popor român, asig urarea înaltei mele consldcrațluni,

ERNESTO GEISEL
Frrjedintr/e Republicii federative 

a Braziliei

Excelanței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

>’ imcsc Excrh?nțe: V -.îstre pentru plăcutul mesaj de felicitare pe 
care ați avut amabilitatea să mi-1 adresați cu ocazia Zilei naționale.

1b rindul meu. in ramele poporului italian și al meu personal, ex- 
F n> cele mai calde ș s.ncere urări de prosperitate poporului român și 
de fericire Excelenței Voastre,

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Vizita ministrului relațiilor5

externe al Republicii Ecuador
.'rimbâtă dimineață, tovarășul Ion 

r.<viceprim-ministru al guver- 
r.ului. ministrul comerțului exterior 
s; cooperării economice internaționR- 
1 a primit pe Antonio Jos6 Lucio 
1 aredes. ministrul relațiilor externe 
Bl Reoublicii Ecuador.

în timpul convorbirii au fost exa
minate probleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale, precum și 
a cooperării economice, industriale 
și tehnice dintre cele două țări.

★

în aceeași zi s-au încheiat con
vorbirile dintre ministrul afacerilor 
(xt-mc al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, șj mi- 
r struț relațiilor externe al Republi
cii Ecuador, Antonio Josd Lucio Pa
redes.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor prietenești

dintre cele două țări, extinderea pe 
multiple planuri a legăturilor de co
laborare și cooperare. precum și 
aspecte ale vieții politice internațio
nale de interes comun.

★
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Ecuador, Antonio Josă Lucio 
Paredes, care se află intr-o vizită 
oficială in țara noastră, a oferit, 
simbătă, un dejun in onoarea mi- 
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu.

în timpul dejunului cei doi mi
niștri au rostit toasturi.

★
în cursul aceleiași zile, ministrul 

ecuadorian și persoanele care-l Înso
țesc au vizitat cartiere de locuințe 
si monumente istorice din Capitală.

(Agerpres)

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România, Ma
nea MAnescu, a primit, slmbătă 
dupâ-amiazA, pe wUdyslnw Wojta-

aik, amhasadorul Republicii Topulare 
Polone la București, la cererea a- 
ccstula.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare româno-elenă
Simbătă s-au Încheiat la București 

lucrările celei dc-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare intre Republica Socialistă 
România și Republica Elenă.

Delegația română a fost condusă 
de Ion TAțan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex- 
tcrlor, iar delegația elenă de Con
stantin Kypraios, ministrul indus
triei.

Comisia a examinat principalele 
aspecte ale schimburilor comerciale 
șl de plăți, ale cooperării economice, 
industriale și tehnice, culturale, 
științifice, turistica șl in alte dome
nii de interes comun, constatind că 
există condiții favorabile pentru 
lărgirea și diversificarea relațiilor.

în scopul extinderii coopcrAril 
economice dintre cele două țări a 
fost prevăzută dezvoltarea in conti
nuare a conlucrării in domenii care 
privesc industria ușoară, minieră, 
petrolieră și altele. Cele două părți 
și-au exprimat interesul pentru con
stituirea Camerei de Comerț Balca
nice, organism care să contribuie la 
dezvoltarea comerțului In regiune,

în ceea ce privește coopcrareH in 
domeniul cultural, cele două delega
ții și-au exprimat dorința de a trans
pune in practică prevederile progra
mului încheiat la Atena, in octom
brie 1973, dc a stimula colaborar?a 
directă intre universitățile, organis
mele de radlo-televiziune, uniunile

de scriitori și ziariști din cele două 
țări.

Delegațiile au analizat pe larg mă
surile dc natură să contribuie la lăr
girea schimburilor șl colaborării tu
ristice, formulind propuneri adec
vate.

La încheierea lucrărilor, șefii ce
lor două delegații au semnat Proto
colul celei dc-a treia sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de co
laborare romăno-clenft și Acordul 
privind transporturile rutiere inter
naționale de pasageri șl de mărfuri. 
A fost semnat, de asemenea, Proto
colul comercial pe anul 1974.

Delegațiile au convenit șl parafat, 
de asemenea, aranjamentul pentru 
schimburi de personal științific șl de 
specialiști intre Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie șl Mi
nisterul Culturii și Științelor din 
Grecia. '

★
La 13 Iunie, George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Constantin Kypraios, ministrul 
industriei, șeful delegației grecești 
la cea de-a IlI-a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
între Republica Socialistă România 
și Republica Elenă.

★
în cursul dupfi-amiezii, ministrul 

industriei din Grecia, Constantin 
Kypraios, a părăsit Capitala.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țar* i Vremea a continuat eA 

se amelioreze in toate regiunile. Cerul 
a fost variabil, mal mult noros, In pri
ma parte a zilei In Moldova, Dobrogea 
șl sud-estul Transilvaniei, unde au că
zut ploi locale și sub formă de aversă, 
Izolat, după-amlaza, s-au mai semnalat 
averse de ploaie tn Maramureș. Vlntul 
a suflat slab p|nă la potrivit. Tempe
ratura aerului a înregistrat o ușoară

creștere. La ora 14 oscila între 12 gra
de la Joseni șl 23 de grade la Calafat, 
Bechet, Turnu-MAgurele ?l Roșiorii de 
Vede. Izolat, la munte șl în sudul Crl- 
șunel s-a semnalat ceată.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 *1 18 iunie. în țar* : Vremea va fi 
tn general frumoasă șl va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi schim
bător, Vor cădea averse Izolate de 
ploaie mal ales la începutul Intervalu
lui, In cursul după-amlezelor. Vlnt po
trivit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 șl 16 grade, iar maximele 
Intre lâ șl 28 de grade, local mai ri
dicate. în București : Vreme In curs de 
Încălzire. Cerul va fl schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată la începu
tul Intervalului. Vînt potrivit.

Cronica
zilei

Slmbătă, delegația militară a Sfa
tului major general al Forțelor Ar
mate Regale ale Marocului, condusă 
de colonelul Abdel Kader Loubaris, 
ți-a încheiat vizita oficială in țnra 
noastră. Pe timpul vizitei, oaspeții 
au fost primiți de generalul de ar
mată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale, au vizitat instituții de ln- 
vățămlnt și unități militare, muzee 
și stațiuni climaterice din județele 
Brașov ți Constanța.

*
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Marii Britanii, Derick Rosslyn Ashe, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a rostit, slmbătă seara, n cu- 
vintare la posturile noastre de radio 
șt televiziune.

★

La Invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Intre 9 șl 16 
iunie ne-a vizitat țara o delegație a 
Comitetului cehoslovac al păcit for
mată din : Vladimir Huska, profesor, 
secretar al Consiliului păcii din Slo
vacia : Bohuslav Moțai, președintele 
Consiliului regional pentru apărarea 
păcii din Moravia de sud, primarul 
orașului Znolmo, șl Vlasta Cermako- 
va, membră a Comitetului orășenesc 
de luptă pentru pace Praga.

Oaspeții au avut convorbiri la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, au vizitat obiective economice 
șl social-culturale din Capitală, din 
județele Constanța și Prahova.

★

La Pitești h-bu desfășurat timp de 
două zile lucrările unei consfătuiri 
cu tema „Echilibrul nutritiv al bol
navului grav internat in secția de 
terapie intensivă", in cadrul căreia 
au fost prezentate și dezbătute 40 
de referate și comunicări științifice 
de specialitate. La lucrări au parti
cipat prof. dr. O. Mayerhoffer, pre
ședintele Federației mondiale de 
anestezie-terapie intensivă, repre
zentanți ai Ministerului Sănătății, 
cadre didactice universitare, nume
roși specialiști.

(Agerpres)

[XPOZIIIE DE FOÎOGRAEII ORGANIZATA 
DE SECDEKDMt U.E.R.

Tn cadrul manifestărilor prile
juite do aniversarea a 25 dc ani da 
la crearea Consiliului do Ajutor E- 
conomic Reciproc, simbâlă la amiază 
s-a deschis, in complexul din Piața 
Scintell, o expoziție dc fotografii 
organizată de Secretariatul C.A.E.R.

Cu prilejui inaugurării expozi
ției, a rostit n alocuțiune tovarășul 
Gheorghc Rădulescu, vlceprim-mi- 
nistru al guvernului, reprezentantul 
permanent al R’^ubllcii Socialiste 
România in C.A.E.R.

Expozițln înfățișează imagini si 
date concludente cu privire la marile 
realizări pe care popoarele țărilor 
membre ale Conciliului do Ajutor 
Economic Reciproc le-au obținut, În

făptuind consecvent politica parti
delor lor comuniste și muncitorești, 
In opera dc edificare a socialismu
lui și comunismului in acest'* state, 
precum șl aspecte din activitatea 
consiliului.

La deschidere au participat mi
niștri. conducători de instituții cen
trata, activiști de partid. A luat 
parte Victor Conștantineacu, secre
tar adjunct al Secretariatului Con- 
rillulul de Ajutor Economic Reciproc.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, alți membri al corpu
lui diplomatic ai țărilor membru ale 
C.A.E.R. (Agerpres)

Imagine din expoziție

Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno - 
sovielo-bulgare privind pescuitul în Marea Neagră

La Constanța s-au încheiat lucră
rile celei de-a NI-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-sovielo-bulgare, 
consacrată pescuitului in Marea 
Neagră.

Cu acest prilej, a fost încheiat un

protocol privind dezvoltarea colabo
rării intre țările participante la se
siune in domeniul pescuitului și al 
cercetărilor științifice menite să 
sporească rezervele piscicole ale 
Mării Negre,

RĂSFOIND FRESH
I > SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT Inițiativa combinatului din Bicaz

ciclism ; „Turul României"
La Baia Mare — ciștigător Teodor Vasile

Ei apa contracronometru individual 
fiind aminată din motive tehnice. 
Turul ciclist al României a conti
nuat rimbătâ cu etapa a Vil-a, 
Bistrița-Năsăud—Baia Mare. Primul 
a trecut iinia dc- sosire rutierul ro- 
man Teodor Vasile, cronometrat pe 
distanța de 149 km cu timpul de 
3h 43'09” (medie orară 40,063 km), 
în același timp cu învingătorul au 
sorit Ilie Valentin (România-tineret), 
Lubomir Zajac (Cehoslovacia), Mir- 
c a Ramașranu (România-tineret), 
Jaroslav Senk (Cehoslovacia). Eu-

gen Dulgheru (Voința București). 
Grosul plutonului condus de Nicolae 
Voican a avut o intirziere de 2’20”. 

în clasamentul general individual 
continuă să conducă M. Ramașcanu 
(România-tineret), 
(Cehoslovacia) la 
(România) la 3'36'’ 
slovacia) la 4'03’’ 
(Dinamo) la 4’53".

Pe echipe se menține în frunte 
România-tineret, urmată de Dinamo 
și Cehoslovacia.

Astăzi se dispută etapa a 8-a 
Baia Mare—Cluj (155 km).

urmat de Zajac 
3’ ; T. Vasile 
J. Senk (Ceho-

V. Murineanu

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
• Polonia — Argentina 3—2 • Olanda — Uruguay 2—0 • Sue

dia — Bulgaria 0—0 • Italia — Haiti 3—1

FOTBAL
1 140 de apartamente cu ciment

plan

Peste 35 000 de spectatori au asis
tat pe „Neckarstadion" din Stuttgart 
la meciul dintre echipele Poloniei 
și Argentinei (grupa a IV-a), meci 
terminat cu scorul de 3—2 (2—0) in 
favoarea fotbaliștilor polonezi. Ar- 
gentlnenii au început bine jocul, 
ctalîndu-și calitățile tehnice și, in 
minutul 3, Kempes, ajuns singur In

• * cu portarul Tomaszewski, a 
nat pe lingă bară. Ratată această 

ocazie a sud-americanilor. jucătorii 
polonezi preiau inițiativa și in de
curs de numai două minute (7 și 8) 
ir. scriu două goluri prin Lato și 
Szarmaeh.

în repriza a doua, sud-americanii 
Joacă ma; bine, acționează orga
nizat cu linia ofensivă și reduc 
s oiul in minutul 61 prin Heredia. 
Urmează Insă o nouă perioadă de 
dominare a polonezilor, care-și ma
jorează avansul prin golul marcat 
ce Lato in minutul 63. Selecționata 
Argentinei nu se dă insă bătută, 
contraatacă puternic și reduce din 
nou scorul în minutul 66, cind Ba- 
bingto.i însene cu un șut jmparabil. 
Sud-americanii insistă in atac, dar 
nu reușesc să egaleze.

★
Echipa de fotbal a Olandei a de

butat victorioasă in campionatul 
mondial, ciștigir.d cu scorul de 2—0 
(I—0) primul său meci din grupa a 
IlI-a. susținut la Hanovra. in pre
zența a 58 000 de spectatori, cu for
mația Uruguayului. încurajați frene
tic încă de la început de compatrio- 
ții lor, veniți in mare număr să a- 
ciste la acest joc. fotbaliștii olandezi 
au trecut la atac incă din primele 
mmute. practicind un joc bine orga- 
nizat, olandezii și-au creat o supe
rioritate tactică, materializată prin 
golul înscris in minutul 7 de Rep, 
care a finalizat o combinație intre 
Cruyff si Suurbtar. Formația Olan
dei continuă să domine, in timp ce 
uruguayemj trec foarte rar de cen
trul terenului. Pină la șfirșitul re
prizei mai șint de notat citeva ocazii 
ale echipei olandeze ratate insă de 
Saurbier si Rep. La reluare, uru- 
guayenii par dispuși să iasă Ia a- 
tac ; după un schimb de pase intre

Cubilla si Morena, balonul ajunge la 
Rocha aflat in poziție bună, dar o- 
cazia este irosită. Treptat olandezii 
preiau controlul jocului, atacurile se 
succed cu mare viteză, pe rind Suur- 
bier, Jansen si Cruyff șutează pu
ternic la poarta lui Mazurkiewicz. 
Cu cinci minute înainte de fluierul 
final olandezii iși concretizează su
perioritatea tot datorită lui Rep, 
care reia in plasă o minge primită 
de la Rensenbrink.

★
Intr-o altă partidă contind pentru 

grupa a IlI-a a campionatului mon
dial de fotbal, pe „Rheinstadion" 
din Dusseldorf, in fața a numai 15 000 
de spectatori, majoritatea lor sue
dezi, selecționatele Suediei și Bul
gariei au 
0—0.

Campionatul categoriei A de fotbal 
programează astăzi penultima etapă. 
Această etapă este dominată de me
ciurile Universitatea Craiova—Steaua 
și Jiul—Dinamo, meciuri ale căror 
rezultate pot decide cîștigătoarca ti
tlului național. In Capitală, pe sta
dionul „23 August", yor avea loc in 
cuplaj următoarele intilniri: Sportul 
studențesc—C.S.M. Reșița (ora 17,30) 
și Rapid—F,C. Constanța (ora 19,15;. 
Iată programul celorlalte intilniri: 
Universitatea Cluj—F. C. Petrolul; 
F. C. Argeș—Politehnica Timișoara; 
Sport Club Bacău—Steagul roșu Bra
șov (meciul se desfășoară la Piatra 
Neamț, terenul formației S.C. Bacău 
fiind suspendat); U.T. Arad—C.F.R.; 
A.S.A.—Politehnica Iași,

Stațiile noastre de radio vor trans
mite cu începere din jurul orei 17,15 
pe programul I, in cadrul emisiunii 
„Sport și muzică", aspecte de la 
toate intilnirile, cu excepția partidei 
Rapid—F.C. Constanța.

Colectivul Combinatului 
lianți și azbociment din Bicaz, 
autor al valoroasei inițiative 
„Productivitate orară maximă 
cu cheltuieli minime", a reali
zat cea de a 17 000 tonă de ci
ment peste prevederile planului 
la zi.

— Cu cimentul obținut pină 
acum peste plan — ne spune 
tovarășul inginer Constantin Si- 
mion, director adjunct al com
binatului — se pot construi su
plimentar 1 140 apartamente 
convenționale. în cadrul Între
cerii socialiste, cimentiștii noș
tri au devenit autorii unei noi 
șl valoroase inițiative : „reali
zarea întregii producții de ci
ment peste plan cu energie 
electrică economisită".

Angajamentul clmentiștilor' de 
aici de a reduce consumul

energie electrică . 
oră pe fiecare tonă de . 
pfodusă a devenit o realitate, 
economia de energie ajungind 
pină acum la 1 635 000 kllowați- 
ore, adică atit cit a fost nece
sar pentru realizarea peste pla
nul la zi a celor 17 000 tone dq 
ciment.

Printre măsurile care au con
dus la obținerea acestui succes 
amintim buna întreținere și ex
ploatare a utilajelor pentru e- 
vitarca avariilor pe rețeaua e- 
lectrică, reducerea la minimum 
posibil a mersului in gol a 
morilor șl cuptoarelor, raționa
lizarea consumului de energie 
la iluminatul halelor de produc
ție și a spațiilor destinate ser
viciilor funcționale șl altele.

Ion MANEA 
corespondentul „Scintell"

terminat la egalitate :

★
Selecționata Italiei, 

favoritele campionatului 
de fotbal, a invins cu 
de 3—1 (0—0) formația
in meciul pentru grupa a 
disputat la Munchen in 
zența a 60 000 de spectatori. Jucind 
cu trac, așa cum s-a intlmplat și 
in alte mari competiții, fotbaliștii 
italieni au fost ținuți in șah in pri
ma repriză și conduși cu 1—0 in cea 
d?-a doua, cind haitianul Sanon l-a 
driblat pe Spinosi. apoi pe portarul 
Zoff. înscriind in minutul 46 in 
poarta goală. Jucătorii italieni sint 
dominați in continuare, cind Sa
non și Desir produc panică in ca
reul lui Zoff. In minutele următoa
re, echipa italiană trece Ia atac și 
Rivera egalează, reluind o pasă a 
lui Mazzola (in minutul 52).

în minutul 64, la o acțiune a lui 
Benetti, Franțois inscrie ' 
poartă, apoi Anastasi 
semnează al treilea gol 
lecționata Italiei.

★
După două zile de pauză, campio

natul mondial se reia marți 18 iunie 
cu următoarele partide : R.D. Ger
mană—Chile ; R. F. Germania—Aus
tralia (Grupa I) ; Iugoslavia—Repu
blica Zair ; Brazilia—Scoția (Gru
pa a Il-a).

yna din 
mondial 

scorul 
Haiti 
IV-a, 
pre-

in propria 
(min. 77) 

pentru se-

cu un kilowat- 
ciment

Circulația 
in orașele viitorului

Viitorul și problemele lui complexe — (elinice, economice, so
ciale, demografice, ale urbanizării — sint puncte centrale in sfera de 
preocupări ale oamenilor de știință. Printre calcule și proiecte de viitor 
un loc de frunte il ocupă și circulația celor aproximativ 40 miliarde de 
oameni care vor popula planeta noastră in secolul XXI. Circulația vii
torului este tratată pe larg in cartea lui Branko Kitanovici — „O pla
netă intr-un oraș", apărută recent in Iugoslavia, lucrare din care zia
rul „Borba" extrage citeva opinii și proiecte aparținind unor specia
liști din acest domeniu.

ÎN CÎTEVA RlNDURI

Olimpiada de șah
Olimpiada de șah a continuat la 

Nisa cu desfășurarea partidelor din 
cea de-a 8-a rundă a preliminariilor. 
In grupa a 6-a, echipa României a 
învins cu <3—1 echipa Noii Zeelande. 
Monaco conduce cu 1—0 (3) in in- 
tilnirea cu Singapore. în meciul An
dora—Liban, scorul este de 1—0 (3) 
in favoarea șahiștilor libanezi. Echi
pa Cehoslovaciei conduce cu 2,5—0,3 
puncte In lntilnirea cu Norvegia, o 
partidă fiind întreruptă. In clasa
mentul acestei grupe, pe primul loc 
se află Cehoslovacia cu 23,5 puncte 

—M'4X *“*.......  “ de
21,5

(o partidă întreruptă), urmafă 
Norvegia 22,5 (1) și România 
puncte.

★
Astăzi după-amiază, în marele 

lat al expoziției din Nisa incep
Pa- 

.----....................— lu
crările congresului F.I.D.E., la cara 
participă delegați din 74 de țări, prin
tre care și România, La lucrări par
ticipă ca invitată și campioana lumii, 
Nona Gaprlndașvili (U.R.S.S.), care 
cu acest prilej va susține un simul
tan.

LA 18 IUNIE 1974

Tragere excepțională LOTO
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport informează partici
pant! că in ziua de 18 iunie 
1974 organizează o tragere ex
cepțională Loto, la care se vor 
atribui numeroase și importante 
premii In bani (de valori fixe 
și variabile), autoturisme „Da- 
cia-1 300" și „Moskvicl-408/412". 
precum șl excursii de cite două 
locuri la Budapesta (cu trenul, 
durata circa 5 zile) și in Turcia 
(cu autocarul, durata circa 8 
zile). Se vor efectua 6 extrageri, 
după cum urmează : extragerea 
I de 8 numere din 90 ; extra
gerea a Il-a (efectuată in conti
nuare) de 8 numere din restul 
de 82 ; extragerea a IlI-a (efec
tuată in continuare) de 8 nu
mere din restul de 74 ; extrage
rea a IV-a de 6 numere din 90 ; 
extragerea a V-a (efectuată in 
continuare) de 6 numere din

restul de 04 ; extragerea a Vl-a 
(efectuată in continuare) de 6 
numere din restul de 78. în total, 
vor fl extrase 42 de numere 
ciștigătoare, față de numai 29 
de numere cite se extrăgeau la 
tragerile excepționale Loto de 
pină acum. Participanților li se 
oferă șanse sporite de ciștig, în- 
trucit pot obține premii și pen
tru 3 numere din 18 și 3 numere 
din 24 extrase.

La tragerea excepțională Loto 
din 18 iunie se participă cu 
bilete de cile 5 lei și 15 Iei 
varianta. Biletele de 15 lei au 
dreptul de participare la toate 
extragerile.

Depunerea biletelor câștigătoa
re se va face pină in ziua de 
slmbătă, 22 iunie, ora 13, in ora
șele reședință de Județ, șl pină 
vineri, 21 iunie, ora 13, in cele
lalte localități.

SECERIȘUL PAIOASELOR SE APROPIE
(Urmare din pag. I)

RUGBI t etapa a XXIV-a
Campionatul republican de rughi 

programează astăzi jocurile etaoei a 
XXIV-a. In meciul derbi se iniilnesc 
formațiile Steaua și Dinamo (stadion 
Sieaua. de la ora 10.30). Celelalte me
ciuri ale etapei: Grivița Roșie—Ști
ința Petroșani (stadion Parcul Copi
lului, ora 9.00); Vulcan—Rulmentul 
Birlad (stadion Vulcan, ora 9,00); U- 
niversitatea Timișoara—Chimia Nă
vodari; Politehnica Iași—Gloria: Fa
rul Constanta—Sportul studențesc; 
C.S.M. Sibiu—Agronomia Cluj.

TENIS t Roland Garros
Campionatele internaționale 

tenis ale Franței, care au loc in are
na pariziană „Roland Garros", au

de

continuat cu semifinalele probei de 
dublu masculin. Perechea Dick 
Crealy (Australia)—Onny Parun 
(Noua Zeelandă) a învins cu scorul 
de 7—5, 6—0 pe Bjorn Borg (Sue
dia)—Alex. Metreveli (U.R.S.S.), iar 
Stan Smith și Bob Lutz (S.U.A) au 
întrecut cu 6—1. 3—6, 6—3 pe fran
cezii Patrice Beust—Daniel Contet.

★
Finala la simplu bărbați se va 

disputa intre jucătorul suedez Bjom 
Borg $1 spaniolul Manuel Orantes. 
In semifinale, la care au asistat 
circa 12 000 de spectatori, Borg l-a 
învins cu 6—4, 2—6, 6—2, 6—1 pe 
americanul Harold Salomon, iar 
Orantes a dispus cu 6—2, 6—4, 6—4 
de francezul Franțois Jauffret.

care urmează, cadrele din întregul 
sector mecanic al trusturilor jude
țene S.M.A., precum și personalul 
tehnic al stațiunilor să treacă la 
recepția utilajelor, dovedind maxi
mum de exigență și răspundere. 
Important este să se cunoască no
minal nu numai cine a reparat, dar 
și cine a recepționat flecare com
bină, pentru a exista răspunderi 
precise atunci cind, in timpul lu
crului, vor apărea defecțiuni. Șl 
pentru ca nici o combină, nici un 
tractor să nu „cadă" in cimp, se 
cere ca acum, cit mai este timp, 
să se facă toate remedierile nece
sare pentru a exista garanția că, 
odată intrate In lan, vor putea lu
cra cu randament maxim, că nu se 
va pierde nici un bob.

Recoltarea intr-un timp cit mai 
scurt și depozitarea produselor in 
cele mai bune condiții impun 
o temeinică organizare a muncii, 
pină In cele mai miel detalii, In 
flecare unitate agricolă, fermă sau 
brigadă. în acest scop, conduceri
le unităților agricole, cu sprijinul 
organizațiilor de partid, au Întoc
mit programe de lucru care pre
văd amănunțit modul de folosire 
a utilajelor șl a forței de muncă 
Tntrucit timpul se menține instabil, 
se cere ca prevederile cuprinse in

aceste programe să fie ușor adap
tabile oricăror situații determina
te de condițiile climatice.

în organizarea și buna desfășu
rare a întregii campanii de recol
tare, o mare răspundere au consi
liile Intercooperathte, conducerile 
cooperativelor agricole, ale stațiu
nilor pentru mecanizarea agricul
turii și ale I.A.S. încă de pe acum 
trebuie să fie luate măsuri In ve
derea bunei repartizări a forțelor 
mecanice, a mijloacelor de trans
port, să se organizeze acțiuni 
de Întrajutorare cu utilaje jn func
ție de inceperea secerișului, să 
se pregătească temeinic depozi
tele, In timpul lucrului, mașinile să 
fie grupate șl, pe măsură ce se ter
mină de recoltat un lan, toate uti
lajele să treacă pe lanul unde grl- 
nele au dat In copt. Tn acest fel, 
se asigură o îndrumare șl un con
trol mal bun. crește productivita
tea muncii. Volumul cel mai mare 
de lucrări in această campanie il 
vor executa mecanizatorii, în ve
derea stimulării lor, stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii acordă 
zilnic, pe fiecare secție, cite un 
premiu de 100 lei mecanizatorului 
care reușește să recolteze cea mal 
mare cantitate de produse. Condu
cerile S.M.A. și organizațiile de 
partid au datoria să asigure ca 
plata acestor premii să se facă in

fiecare scară, astfel incit toți me
canizatorii să fie interesați să efec
tueze un volum cit mai mare de 
lucrări.

Problemele pregătirii și desfășu
rării in cele mai bune condiții a 
campaniei de recoltare trebuie să 
preocupe în cel mai inalt grad or
ganele județene de partid, organi
zațiile de partid din unitățile agri
cole. Campania de seceriș este 
scurtă, dar volumul lucrărilor care 
trebuie executat este foarte mare. 
Tocmai de aceea, esențial este ca 
In această perioadă organizațiile dc 
partid să-și desfășoare activitatea 
In mijlocul oamenilor din unitățile 
agricole, mobllizind energiile lor 
pentru folosirea din plin a fiecărei 
ore de lucru și a mijloacelor de 
care dispun, pentru evitarea orică
ror pierderi de recoltă, în mod 
deosebit se cere ca organizațiile de 
partid să militeze cu hotărire, prin 
mijloacele muncii politice, pentru 
întronarea unui climat dc ordine 
desăvlrșită, de înaltă disciplină in 
executarea lucrărilor din această 
campanie, să sădească în conștiința 
tuturor — de la președinți de coo
perative, directori de S.M.A. și 
I.A.S. pină la cooperatori și meca
nizatori — inalt* răspundere ce le 
revine pentru ca stringerea și de
pozitarea recoltei să se încheie cil 
mai repede gi fără pierderi.

Cunoscut cercetător în domeniul 
circulației. Gabriel Bouladbn. șef de 
secție la institutul „Bathel" din Ge
neva, cit și alți specialiști con
sideră că sfirșitul secolului XX 
va coincide cu punerea in aplicare 
a proiectelor de construcție a unor 
noi categorii de mijloace de trans
port. incepind cu banda mobilă ru
lantă. pe care o vor înlocui ulterior 
conveierele rapide, care se vor de
plasa cu viteze de 30—70 km pe oră.

Ultimul autobuz....
Vehiculele subterane — silențioa

se, automate și cu mare capacitate 
de transport — sint prefigurate ca 
principale mijloace de circulație in 
viitoarele mari aglomerări urbane. 
Ultimele autobuze „terestre" — pre
zic viitorologii — vor mai fi poate 
întilnite prin anul 1990, dar in orice 
caz ele vor folosi energia electrică, 
ținind seama și de faptul că pină 
atunci iși vor fi găsit aplicare ge
nerală legi stricte Împotriva poluării 
mediului ambiant.

Cea mai mare parte a mijloacelor 
de transport la suprafață se va baza 
pe mici automobile electrice. Vehi
culele destinate deplasărilor in afara 
orașelor vor evolua la rindul lor, 
pentru a căpăta forme foa/te simple 
și ușor de folosit, fiind totodată si
lențioase și economice : locuitorii vi
itoarelor orașe din secolul XXI vor 
renunța desigur la elogii atunci cind 
vor evoca producția industrială de 
automobile din zilele noastre — ca 
o sursă de gaze toxice și otravă.,.

Taxiuri cu autoservire
Evoluția mijloacelor de transport 

va duce, in secolul XXI. la alcătui
rea unui sistem complex de linii pe 
caro vor circula, pe principii mag
netice, „taxiuri cu... autoservire". 
Astfel, citadinul care pleacă de la 
locul de muncă se va îndrepta spre 
cel mai apropiat „parc" unde se află 
asemenea vehicule de transport. Pe 
măsură ce se va apropia de linia 
respectivă, se va apropia si taxiul 
liber. Pasagerul va folosi un fel de 
tichet din material plastic, magneti- 
zat, care va face să se deschidă por
tiera automobilului ; instalat pe 
scaun, va apăsa pe accelerator și 
vehiculul se va înscrie automat pe 
banda de circulație. în aceste vehicu
le. pasagerul va putea citi, se va 
putea odihni sau va conversa. Sis
temul automat de dirijare „are gri
lă" ca distanța dintre mașini să i'ă- 
mină constantă.

în zonele suburbane si in afara 
orașelor, pasagerul va putea conduce 
el ins-usi vehiculul, dar dacă se va 
îndrepta, de pildă, spre regiunea 
centrală a orașului și va avea de tra
versat principalele magistrale, va 
trebui șă se înscrie in sistemul 
automatizat de circulație. Pentru a- 
ceasta. va fi suficient ca pasagerul 
să anunțe, printr-un microfon, unei 
centrale complet computerizate, 
punctul de sosire. Ajungind la locul 
dorit, va lăsa automobilul in cel mai 
apropiat „parc", de unde va fi „an
gajat" de alți pasageri.

„Perna de aer" - o revo* 
luție tehnică ?

In primul deceniu al secolului 
XXI, după părerea lui G. Bouladcn, 
nu vor mai exista căi ferate in ac
tualul sens al cuvintului. Acestea 
vor fi înlocuite cu sisteme de trans
port bazate pe tunele speciale din 
metal, construite la suprafață siju in 
subteran. Prin astfel de tunele sau. 
mai corect spus, conducte, transpor
tul se va efectua cu ajutorul „per
nelor de aer", ceea ce va permite să 
se 'mărească considerabil viteza. In
troducerea pernelor de aer este de 
natură a produce o adevărată re
voluție in domeniul circulației, așa 
cum au produs, la vremea lor. ma
șina cu abur și motorul cu combus
tie internă. Prin conductele amintite, 
vehiculele aerodinamice vor putea 
atinge pină la 800 km pe oră. Pen
tru pasagerii instalați comod la bor
dul unor capsule transparente, „tu- 
nelocarul" pneumatic va deveni cel 
mai sigur și economic mijloc de 
transport, pe orice distante.

In cartea sa. „Viitorul începe a- 
cum“. inginerul viitorolog D. Alexy 
afirmă că. după părerea sa, perna de 
aer „va schimba viața și istoria o- 
menirii". Omul va acorda o mare 
importantă acestui mod de deplasa
re. la fel cum timp de mii de ani 
i-a acordat roții, Constructorul ame
rican Michau (statul Louisiana) con
sideră că pernele de aer vor fi apli
cate chiar și la navele maritime de 
mare tonaj.

Inginerul moscovit Nikolai Soko
lov lucrează de mai mult timp la 
proiectul trotuarelor mobile, care, 
după părerea sa, vor reprezenta cel 
mai important mijloc de trans
port din primul deceniu al secolului 
XXI. dacă nu chiar ceva mai de
vreme. peste 25—30 de ani. Trotua
rele mobile vor fi construite din trei 
benzi paralele, care se vor deplasa 
in același timp, dar cu viteze dife
rite — prima cu 20 km pe oră, a 
doua cu 40, cea de-a treia cu 100 km 
pe oră. Asemenea linii vor exista in 
marile orașe, pe ambele părți ale 
străzilor., Și. poate că pe respecti
vele trotuare vor fi amplasate fo
tolii ușoare, banchete, automate cu 
sucuri, ape minerale și dulciuri etc. 
O astfel de linie este de pe acum 
proiectată pentru capitala Uniunii 
Sovietice.

Fără îndoială, orice sistem com
plex de circulație va depinde de as
pectul și caracterul orașelor viitoru
lui. De pildă, profesorul american J, 
Ford studiază posibilitatea „zboru
lui" vehiculelor prin conducte. In 
timpul funcționării, o așa-numită 
„elice fără palete" va Înlătura neîn
cetat aerul aflat in fața vagonului 
(60 m lungime șl 200 locuri) ; pa 
perne de aer, vehiculul se va de
plasa rapid, puțind atinge viteza de 
600 km pe oră.

Toate aceste studii și cercetări 
tehnico-științlfice reflectă de fapt nu 
numai aspirația dintotdeauna a oa
menilor. ci și necesitatea obiectivă, 
impusă de legile progresului, de a 
asigura pasagerilor o deplasare cit 
mai rapidă, mal comodă și mai ief
tină.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa 

CONTINUĂ ACTIVITATEA DE REDACTARE A PREAMBU
LULUI CUPRINZIND PRINCIPIILE DIRECTOARE ALE 

COOPERĂRII ECONOMICE
GENEVA 15, (Corespondentă de la 

C Vlad). - In cadru) lucrărilor Con
ferinței pentru securitate coope
rare în Europa, comisia a doua — 
care se ocupă de problemele econo
mice — a continuat activitatea de re
dactare a preambulului care urmea- 
xă si cunnndă principiile directoare 
tulul, industriei, științei și tehnicii, 
mediului înconjurător și in alte 
•ectoare economice. Discuțiile s-au 
concentrat asupra problemelor și in
tereselor specifice ale țărilor in curs 
de dezvoltare. In general, și ale ce
lor in curs de dezvoltare din Europa, 
in special. Numeroși participanți la 
dezbateri. între care și reprezentan
tul României, au subliniat, in concor
danță cu prevederile formulate in 
recomandările miniștrilor de externe 
de la Helsinki, necesitatea imperioa
să ca documentele conferinței să re
flecte in mod corespunzător realită
țile economice ale Europei, o atenție 
deosebită urmind. deci, a fi acordată 
existenței pe continent a unor țâri 
in curs de dezvoltare.

în subcomisia pentru schimburile 
comerciale continuă activitatea de 
redactare a formulărilor privind 
locul si rolul contactelor în dez
voltarea comerțului, măsurile care 
se cer a fi luate pentru lărgirea 
și diversificarea acestor contacte 
intre organismele corespunzătoare

Rolul O.I.M. în sprijinirea eforturilor de progres 
ale țarilor în curs de dezvoltare 

Intervenția reprezentantului român 
la Conferința internațională a muncii

GENEVA 15 (De la corespondentul 
nostru). In cadrul lucrărilor celei 
de-a 59-a Conferințe internaționale 
a muncii, a luat cuvintul reprezen
tantul Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. Gh. Florea. 
Subliniind că mișcarea sindicală in
ternațională este animată de un cu
rent nou. favorabil cooperării și dez
voltării unității de acțiune, vorbito
rul a apreciat câ in acest fel Organi
zația Internațională a Muncii (O.I.M.) 
dispune, la rindul său, de posibili
tăți noi, mult mai largi, pentru o 
activitate mai fructuoasă. El a ex
primat speranța că Biroul Interna
țional al Muncii (B.I.M.) își va adu
ce contribuția la pregătirea și des
fășurarea cu succes a lucrărilor con
ferinței sindicale europene, prevă

VIZITA PREȘEDINTELUI S. U. A. 
ÎN ARABIA SAUDITĂ Șl SIRIA

DJEDDAH 15 (Agerpres). — Sim
bătă la prinz, președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, și-a încheiat 
vizita oficială în Arabia Saudită. în 
timpul șederii sale in capitala sau
dită, președintele S.U.A. a avut două 
întrevederi cu regele Feisal, cu care 
a examinat dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și o serie de probleme ale 
Situației din Orientul Apropiat.

★
Simbătă, președintele S.U.A. a so

sit intr-o vizită de 24 de ore la 
Damasc, unde va avea convorbiri cu 
președintele Siriei. Hafez Al-Assad, 
asupra unor probleme privind rela
țiile bilaterale și situația din regiu
ne după realizarea acordului de 
dezangajare pe înălțimile Golan.

Damascul este cea de-a treia eta
pă a turneului președintelui S.U.A. 
prin cinci capitale din Orientul Mij
lociu.

★
O delegație de oameni de afaceri 

americani va întreprinde, in curind. 
o vizită la Cairo, pentru a discuta cu 
oficialitățile egiptene mijloacele de 
natură să faciliteze investirea unor 
capitaluri americane in Egipt. în 
special in diferite proiecte de recon

DUPĂ REUNIUNILE MONETARE DE LA WASHINGTON

„Aurul galben" sub presiunile

Deși n-a figurat pe ordinea de zi, 
problema aurului s-a aflat in centrul 
dezbaterilor suitei de reuniuni mone
tare care au avut loc săptămina a- 
ceasta la Washington. De altfel — 
așa cum s-a anunțat — „grupul ce
lor zece" (reunind principalele țâri 
industriale din Occident) a realizat, 
marți, un acord parțial asupra me
talului galben. Care este semnifica
ția acestui eveniment ?

Vorbind despre aur, țările indus
triale din Occident au abordat pro- 
bler\a care le preocupă cel mai mult 
în momentul de față, și anume: cri- 
r\ plăților internaționale sau, altfel 
«pus — cum vor reuși aceste state 
=â achite nota de plată a petrolului, 
care, din toamna trecută, și-a sporit 
de patru ori prețul ? După unele 
estimări, costul petrolului importat 
de țările occidentale in acest an va 
fi cu 50—70 miliarde de dolari mai 
mare decit In 1973.

La reuniunea de la Zeist (Olanda), 
din luna aprilie, miniștrii de finan
țe ai „celor nouă" din Piața comu
nă căzuseră de acord. In principiu, 
să mobilizeze rezervele de aur de
ținute de băncile lor centrale și să 
reintegreze, astfel, metalul prețios in 
circuitul monetar internațional. A- 
ceastă operațiune presupune ca băn
cile centrale să fie autorizate să 
cumpere și să vindă aur la un preț 
apropiat de cel al pieței libere, care 
este de circa patru ori mai mare de
cit cel oficial. Printr-o simplă trăsă
tură de condei, rezervele metalice ale 
băncilor centrale ar crește, deci, de 
la 43 miliarde de dolari — cit sint 
evaluate in prezent — la 160 mi
liarde.

La prima vedere, problema pare 
rimplă și lesne de rezolvat. Dar. in 
'•jnd, ea este mult mai complexă, 
-.oluția schițată de „cei nouă" la 
Zeist implică definirea unui nou 
-ret oficial al aurului, apoi adop
tarea unor măsuri de apărare 
a acestui preț pe piața liberă prin 

și reprezentanții lor din statele par- 
t-cipante la lucrări. în ultimele șe
dințe ale subcomisiei, s-a adoptat 
un prim text introductiv care recu
noaște influenta favorabilă pe care 
o are lărgirea contactelor asupra 
dezvoltării relațiilor comerciale din
tre state.

In subcomisia pentru cooperarea 
industrială continuă discuțiile asu
pra difuzării informațiilor și datelor 
economice necesare pentru identifi
carea posibilităților de lărgire a coo
perării industriale între statele par
ticipante.

în subcomisia pentru știință și 
tehnică numeroși vorbitori, între 
care și delegatul român, s-au pro
nunțai pentru o utilizare mai efici
entă a organizațiilor internaționale 
soccializate in vederea lărgirii și 
diversificării cooperării tehnico-ști- 
n-.tifice. în acest sens, au fost men
ționate activitățile de interes gene
ral desfășurate in cadrul C.E.E.I 
O.N.U. și al UNESCO, menționîn- 
du-se îndeosebi programul european 
de cooperare științifică nl UNESCO, 
elaborat la propunerea României, șl 
programul Națiunilor Unite pentru 
sistemul de informare tchnico-știin- 
tificâ in cadrul UNESCO (UNISIST), 
vizind crearea unui sistem interna
tional de culegere, prelucrare și di
fuzare a informațiilor din domeniul 
științei și tehnicii.

zută a avea loc la sfirșitul acestui- 
an. Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, importanta sprijinirii de către 
O.I.M. a eforturilor de progres eco
nomic și social al țărilor in curs 
de dezvoltare, de instaurare a unei 
noi ordini economice internaționale, 
apreciind că adoptarea proiectului de 
rezoluție privitor la problemele e- 
nergiei, materiilor prime și comer
țului, precum și la convocarea de 
către O.I.M. a unei conferințe mon
diale asupra folosirii forței de mun
că, progresului social și relațiilor e- 
conomice internaționale, document 
între autorii căruia se află și 
U.G.S.R., va contribui la intensifica
rea activității O.I.M. intr-un dome
niu care preocupă in măsură cres- 
cindă întreaga umanitate.

strucție — anunță agenția M.E.N. Se 
relevă că această problemă a fost 
discutată între experți egipteni și 
americani, in timpul vizitei președin
telui Nixon la Cairo.

Armata siriană a preluat 
prima zonă evacuată 
de trupele israeliene

DAMASC 15 (Agerpres). — Arma
ta siriană a preluat simbătă dimi
neața de la forțele de observatori 
O.N.U. prima zonă evacuată de 
trupele israeliene în regiunea înălți
milor Golan, conform prevederilor 
acordului de dezangajare — a decla
rat un purtător de cuvînt al O.N.U. 
El a precizat că este vorba de o por
țiune de 60 kilometri pătrați situată 
la sud de localitatea siriană Saasa. 
Trecerea acestei zone sub controlul 
forțelor siriene marchează efectiv 
încheierea primei faze a operațiuni
lor de dezangajare — a menționat 
purtătorul de cuvint.

„aurului negru
reconstituirea așa-numitulul „pool al 
aurului" și, in cele din urmă, reîn
toarcerea la o formă a sistemului 
monetar etalon-aur. Or, Statele U- 
nite se opun oricărei soluții menite 
să readucă metalul galben in centrul 
viitorului sistem monetar internațio
nal. Dacă, din motive apreciate de 
experții financiari ca tactice, S.U.A. 
s-au declarat de acord. în ultima vre
me, să discute problema aurului in 
vederea găsirii unor modalități de 
mobilizare a rezervelor pină acum 
îr.utilizate, ele rămin ferme pe pozi
ția demonetizării metalului galben. 
De altfel, problema aurului nu este 
de natură tehnico-financiară. ci ea 
imbracă un pronunțat caracter poli
tic : luptind pentru demonetizarea 
metalului prețios, cercurile financia
re din S.U.A. nu doresc altceva de
cit să consacre preponderența dola
rului in viitorul sistem monetar in
ternațional.

Fără a-și propune să tranșeze diver
gențele dintre partenerii de pe cele 
două părți ale Atlanticului, acordul de 
la Washington constituie totuși o solu
ție practică destinată să ajute, pe mo
ment, țările aflate intr-o situație fi
nanciară dificilă. Potrivit acestui a- 
cord, o țară poate împrumuta devize 
de la o altă țară, garantind acest cre
dit printr-o parte din stocul său de 
aur, evaluat la un preț apropiat de cel 
al pieței libere. „Este vorba — scrie 
ziarul parizian „LES ECHOS" — de o 
soluție ingenioasă pentru a ieși din 
actualul impas, dar care nu regle
mentează chestiunile de fond. Pro
blema reformei sistemului monetar 
internațional rămme întreagă, ea fi
ind doar adusă provizoriu in stare de 
hibernare".

Aceeași problemă a fost dezbătută, 
miercuri și joi, la ultima reuniune a 
„comitetului celor 20“ (in care sint 
reprezentate și țările în curs de dez
voltare), dar cu rezultate minore. 
Predind ștafeta studierii reformei sis-

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

PARIS 15 (Corespondență de la 
Paul Diaconcscu). — In localitatea 
franceză Lamballe a avut loc inau
gurarea festivităților consacrate 
aniversării a 30 dc ani de la elibe
rarea României de sub dominația 
fascistă. Organizate cu sprijinul 
Asociației de prietenie Franfa — 
România, al municipalității din 
Lamballc ți al Asociației departa
mentale a prietenilor culturii, 
aceste festivități incluse in ciclul dc 
manifestări ,,Decada culturală" 
constituie o amplă prezentare a 
României contemporane. Expoziția 
..România azi", conferințele însoțite 
dc diapozitive, precum și o serie dc 
filme artistice și documentare oferă 
o imagine concludentă a marilor 
succese obținute dc poporul nostru 
in edificarea societății socialiste. 
Sint prezentate, de asemenea, ex
pozițiile „Arta populară româ
nească", „Vestigii daco-romanc pe 
teritoriul României", precum și o 
expoziție de cărți și publicații 
românești care vor fi donate Bi
bliotecii municipale din Lamballc. 
In cursul decadei, formația folclo
rică din Pccica-Arad prezintă spec
tacole de dansuri populare din 
diverse regiuni ale țării. La inaugu
rare a fost prezent Constantin

Rezoluții adoptate la Conferința 
Organizației Unității Africane 
Republica Guineea-Bissau, membru al Comitetului 

Eliberării al O.U.A.

MOGADISCIO 15 (Agerpres).— Șe
fii de stat și de guvern care parti
cipă la cea de-a 11-a conferință la 
nivel inalt a Organizației Unității 
Africane de la Mogadiscio au adop
tat o rezoluție prin care se pronunță 
pentru dezvoltarea cooperării dintre 
țările africane și cele arabe, în spe
cial in domeniile agriculturii, științei 
și tehnicii. O.U.A. și Liga Arabă ar 
urma, potrivit rezoluției, să creeze 
un birou de legătură între cele două 
organizații, care să se preocupe de 
coordonarea contactelor între ele și 
să organizeze cu regularitate întil-

SUSPENDAREA NEGOCIERILOR 
DINTRE DELEGAȚIILE 

PORTUGALIEI Șl P.A.I.G.C.
ALGER 15 (Agerpres). — Pedro 

Pires, conducătorul delegației 
P.A.I.G.C., a declarat vineri seara că 
negocierile de la Alger dintre delega
ția sa și cea a guvernului portughez 
au fost suspendate din cauza uhor 
dificultăți — transmite agenția 
France Presse.

La rindul său, Mario Soares, mi
nistrul portughez de externe, a con
firmat că „negocierile cu P.A.I.G.C. 
au fost suspendate din cauza unor 
dificultăți de ultim moment". El a 
adăugat că „sint necesare, în pre
zent, consultări la cel mai înalt ni
vel, atit de o parte, cit și de cea
laltă". Ministrul portughez a men
ționat că „după încheierea acestor 
consultări vom putea spune cind vor 
fi reluate negocierile".

Reîntors la Lisabona, Mario Soa
res a declarat că, in așteptarea re
luării negocierilor între cele două 
părți există un contact permanent. 
După ce a afirmat că negocierile 
„s-au desfășurat intr-un climat de 
ințelegere și cordialitate", ministrul 
portughez a exprimat speranța că 
acestea vor fi reluate „intr-un in
terval rezonabil".
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ternului monetar internațional unui 
„comitet consultativ provizoriu" ce-și 
va desfășura lucrările în cadrul 
F.M.I. (Fondul Monetar Internațio
nal), „comitetul celor 20" a adoptat 
unele măsuri interimare, lăsind „pen
tru timpuri mai bune" crearea și 
punerea in aplicare a unui nou sis
tem monetar. Pină atunci, F.M.I. a 
fost însărcinat cu studierea, in con
tinuare. a problemei aurului, inclu
siv posibilitatea revalorizării stocu
rilor sale de metal galben și folo
sirii unei părți din fondurile supli
mentare astfel obținute Dentru ajuto
rarea țărilor în curs de dezvoltare. 
De asemenea, s-a convenit ca credi
tele acordate de F.M.I. țărilor „lumii 
a treia" să fie sporite, iar rambur
sarea lor — eșalonată pe o perioadă 
mai îndelungată. Totuși, datorită o- 
poziției unor țări occidentale, „comi
tetul celor 20“ n-a reușit să ia o de
cizie in ce privește cererea statelor 
subdezvoltate de a se stabili „o le
gătură" intre crearea de drepturi de 
tragere speciale (instrument de re
zervă emis acum patru ani in cadrul 
F.M.I.) și ajutorul pentru dezvolta
re ; ceea ce ar fi permis intensifica
rea afluxului de capitaluri din sta
tele „bogate" către cele „sărace". Po
trivit declarațiilor unor reprezentanți 
al țărilor în curs de dezvoltare, spo
rirea ajutorului extern menit să po
tențeze eforturile proprii de progres 
ale acestor state devine o necesitate 
tot mai stringentă, in condițiile adin- 
cirii continue a decalajelor economi
ce existente în lume.

Cum se vede, „săptămina moneta
ră de la Washington" n-a adus pro
grese substanțiale în ce privește e- 
sențialul problemei — crearea unei 
noi ordini monetare, continuind ast
fel să persiste cauzele care au gene
rat instabilitatea economică și finan
ciară a lumii capitaliste.

Gh. CERCELESCU

Flitan, ambasadorul României la 
Paris.

CAIRO 15 (Corespondență dc la 
Nicolae N. Lupu). — Intr-un articol 
aparut in „Le Journal d’Egypte" se 
relevă profundele transformări caro 
au avut loc in societatea româ
nească ca rezultat al creșterii po
tențialului economici naționale, al 
grijii manifestate dc stat pentru 
creșterea nivelului de trai și cultu
ral al maselor, al asigurării asisten
tei medicale. „Remarcabilele rezul
tate obținute în toate aceste dome
nii — scrie „Le Journal d’Egypte" 
— au făcut ca media dc VÎrstă a 
populației României sd atingă cifra 
de aproximativ 70 dc ani, ceea ce 
reprezintă o realizare spectaculoa
să .dacă se are In vedere că media 
dc virstâ înainte dc război nu de
pășea 42 de ani. Aceasta asigură 
țării echilibrul și dezvoltarea sa 
armonioasă". Un alt ziar egiptean, 
„Al Akhbar", remarcă, de asemenea, 
succesele obținute de România pe 
calea valorificării resurselor sale 
naționale și, in special, a petrolului, 
iar cotidianele „Al Goumhouria, 
„Al Missa" și „Le Progrăs Egyp
tian" inserează articole în care 
subliniază extinderea continuă a 
cooperării economice româno- 
egiptene.

niri între țările africane șl cele 
arabe.

Referitor la materiile prime, parti
cipant la conferință și-au exprimat 
sprijinul față de rezoluția sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. din luna aprilie, prin care se 
preconizează stabilirea unei parități 
juste intre prețurile la materiile 
prime exportate în țările industriali
zate și prețurile la produsele manu
facturate importate de țările în curs 
de dezvoltare.

într-o rezoluție asupra decoloniză
rii, problemă care s-a aflat in cen
trul dezbaterilor, șefii de stat și de 
guvern africani își reafirmă spri
jinul integral față de mișcările de 
eliberare de pe continent. Ei au ho- 
tărit, totodată, acordarea unui ajutor 
financiar sporit mișcărilor de eli
berare.

Participanții’ la conferința de la 
Mogadiscio au hotărît ca Republica 
Guineea-Bissau să fie desemnată ca 
cel de-al 18-lea membru al Comite
tului Eliberării al Organizației Uni
tății Africane.

QUITO:

Reuniunea minisferială a O. P. E. C.
QUITO 15 (Agerpres). — Președin

tele Ecuadorului, Guillermo Rodri- 
guez Lara, a inaugurat la Quito lu
crările sesiunii ministeriale a Orga
nizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.). In discursul său, șe
ful statului ecuadorian a subliniat 
necesitatea pentru țările producătoare 
de petrol de a stabili raporturi echi
tabile cu statele consumatoare și cu 
companiile petroliere străine care o- 
perează in domeniul extracției și ex
portului de țiței.

Participanții la sesiune urmează 
să se pronunțe asupra propunerilor 
elaborate de Comisia economică a 
organizației, întrunită la începutul

■ ■ ■ ■ n b

agențiile de presă transmit:
Planul de colaborare cul

turală și științifică dintre 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii Populare 
Mongole pe anii 1974—1975 a fost 
semnat la Ulan-Bator.

întrevederi româno-vest- 
germane. Cu prileiul vizitei 
cute in R.F.G., Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
României’, a avut întrevederi la mi
nisterul de externe vest-german. Au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări pe multiple planuri.

Ministrul britanic al a- 
pârârii, Roy Mason, a anunțat, în 
cadrul reuniunii de la Bruxelles a 
„Eurogrupului" N.A.T.O. — organism 
ce reunește țările vest-europene 
membre ale alianței atlantice, cu 
excepția Franței, Portugaliei și Islan- 
dei — că guvernul laburist exami
nează în prezent posibilitatea redu
cerii cheltuielilor militare ale Marii 
Britanii, ceea ce ar putea atrage 
după sine o diminuare a angajamen
telor sale in cadrul N.A.T.O. O in
tenție similară a guvernului său a 
fost anunțată, la aceeași reuniune, 
de ministrul apărării al Olandei, 
Henk Vredeling.

Un comunicat comun, 
semnat de primul ministru al Insu
lei Mauritius, Seewoosagur Ram- 
goolam, și de ministrul de externe 
al Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Stid, Nguyen Thi Binh, anunță că 
guvernul din Mauritius a recunoscut 
oficial G.R.P. al R.V.S. Comunicatul 
informează că cele două părți au 
convenit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă.

Președintele statului Cos- 
ta Rica Daniel Oduber Quiros, a 
declarat că țara sa are în vedere 
promovarea unei politici agrare, al 
cărei principal scop va fi apărarea 
intereselor costaricane și limitarea 
activității companiilor străine. Una 
din măsurile luate in acest sens o

UN IMPORTANT EVENIMENT POLITIC

ÎN VIAȚA POPOARELOR SOVIETICE

ASTĂZI, ALEGERI PENTRU 
SOVIETUL SUPREM AL U. R. S. S.

Pe întreg cuprinsul U.R.S.S., cetă
țenii Uniunii Sovietice «e prezintă 
astăzi la urne, spre a alege pe mem
brii celei de-a noua legislaturi a 
Sovietului Suprem. în toate cele 
1517 circumscripții electorale s-au 
terminat ultimele pregătiri, centrele 
de vot, împodobite festiv, fiind gata 
să-i primească pe cetățeni.

Eveniment politic de mare însem
nătate In viața popoarelor sovietice, 
alegerile nu fost precedate de o 
campanie electorală desfășurată — 
așa cum s-a relatat și in corespon
dențele anterioare — intr-o atmosfe
ră deosebit de însuflețită. în fabrici 
și uzine, pe ogoare, in instituții, ce
tățenii au dedicat evenimentului re
zultate de seamă obținute in sfera 
lor de activitate. Totodată, numeroa
sele intilniri ale candidaților blocu
lui comuniștilor și celor fără de 
partid cu alegătorii s-au înscris ca 
prilejuri de ample analize și dezba
teri de lucru a- 
supra probleme
lor locale, ca și a 
celor de ordin 
general.

Momentele cele 
mai marcante ale 
întregii campanii 
le-au constituit întilnirile cu alegă
torii ale conducătorilor P.C.U.S. și 
statului sovietic — intilniri care au 
oferit cadrul unor ample treceri în 
revistă atit ale realizărilor obținute 
de oamenii muncii din U.R.S.S. in 
ultimii patru ani, ale preocupărilor 
pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor puse în fața întregului popor 
de Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S., cit și ale unor importante 
probleme ale actualității internațio
nale.

în cuvîntarea sa la întilnirea cu 
alegătorii, de la Palatul Congreselor 
din Kremlin, prin care s-a încheiat 
propriu-zis campania electorală, se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
L. Brejnev, s-a referit pe larg la 
succesele obținute in întrecerea so
cialistă, arătind că numai in primele 
cinci luni ale acestui an oamenii 
muncii din industrie au realizat o 
producție suplimentară de peste 3 
miliarde ruble, din totalul de 5 mi
liarde, cit însumează angajamentele 
socialiste pe întregul an. In ampla 
cuvîntare, L. Brejnev s-a ocupat de 
un șir de probleme-cheie ale desfă
șurării operei de construcție a bazei 
tehnico-materiale a comunismului, o 
deosebită atenție acordindu-se intro
ducerii progresului tehnico-științific 
în toate sferele producției. Activita
tea pe tărîm internațional a P.C.U.S. 
și a guvernului sovietic a fost, de 
asemenea, pe larg abordată in acest 
cadru, ca și al altor intilniri. Astfel, 
in cuvîntarea sa, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. s-a referit pe larg 
Ia diferitele probleme concrete ale 
momentului politic actual, ale dezvol
tării procesului de destindere, situa- 

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

lunii iunie la Viena, care a sugerat 
necesitatea majorării, de la 55 la 87 
la sută, a taxelor percepute de la 
societățile petroliere străine, în sco
pul reducerii profiturilor acestor 
companii. Participanții urmează, de 
asemenea, să stabilească prețurile de 
export la țiței pe trimestrul trei.

Vor mai fi analizate, totodată, ce
rerile avansate de R.P. Congo și Tri- 
nidad-Tobago de a fi admise ca mem
bre cu drepturi depline în O.P.E.C. 
Peru, Columbia și Bolivia au solici
tat Consiliului guvernatorilor al 
O.P.E.C. să participe la reuniune în 
calitate de observatori.

constituie noul sistem de impunere 
fiscală a companiilor străine, care 
exploatează terenuri fertile din țară.

Deficitul balanței comer
ciale a Franțeiîn luna m3i s_a 
ridicat la 3 100 milioane franci, ceea 
ce marchează o creștere importantă 
față de luna aprilie, cind soldul pa
siv a fost de 1 920 milioane franci. 
Creșterea deficitului se datorează, în 
mare măsură, majorării prețului pe
trolului și derivatelor sale — a pre
cizat Ministerul Economiei și Finan
țelor.

Pe agenda reuniunii Co
misiei europene pentru a- 
gricultură, orsa">sm al f a.o. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură), care se 
va desfășura începind de miine la 
Roma, figurează ca puncte princi

NOI PROIECTE DE DEZVOLTARE A AMAZONIEI
Amazonia a redevenit, in ultima 

vreme, un subiect la ordinea zilei 
in preocupările guvernului brazi
lian. De data aceasta nu este insă 
vorba nici de vestita șosea „trans- 
amazonică", nici de triburile de 
indieni din zonă, ci de politica de 
populare a acestui imens spațiu și 
de integrarea lui in circuitul vie
ții economice.

Guvernul brazilian urmează să 
treacă la o reformulare a politicii 
de atragere a Amazoniei pe orbi
ta dezvoltării, prin stimu'area creă
rii tn regiune de mari întreprin
deri agroindustriale. Scopul aces
tei reforme este obținerea unei 
producții agricole mai raționale, 
printr-o exploatare pe baze știin
țifice a marilor resurse de care 
dispune sub acest raport. Re
forma anunțată se înscrie în ca
drul mai larg al complexului de 
măsuri adoptate pentru asigurarea 

țlei din Orientul Apropiat, dezarmă
rii etc. Reafirmind poziția U.R.S.S. in 
legătură cu Conferința gcncral-euro- 
peană, pc care a definit-o ca un 
eveniment istoric, L. Brejnev a ex
primat convingerea că in problemele 
aflate incă in suspensie pot fi găsite 
soluții satisfăcătoare, acceptabile tu
turor. dacă va exista dorința sinceră 
in acest sens, subliniind, totodată, că 
importanța și amploarea probleme
lor abordate de conferință reclamă 
ca etapa sa finală să aibă loc la 
nivelul cel mai înalt. Referitor la 
apropiata vizită in U.R.S.S. a pre
ședintelui Nixon, vorbitorul a preci
zat că Uniunea Sovietică este gata 
să ajungă la o înțelegere cu S.U.A., 
privind limitarea experiențelor sub
terane cu arma nucleară, pină la 
încetarea lor definitivă, intr-un ter
men asupra căruia să se cadă do 
comun acord.

La rindul său, A. Kosighln, pre
ședintele Consi
liului de Miniștri, 
a arătat, la întil
nirea cu alegăto
rii, că din între
gul spor al veni
tului național pe 
primii trei ani 

ai cincinalului, suma de 40 miliarde 
ruble, sau 80 la sută, a fost reali
zată prin creșterea productivității 
muncii. în cadrul problematicii vie
ții internaționale, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. s-a 
oprit asupra situației din Orientul 
Apropiat, exprimind satisfacția pen
tru faptul că starea de conflict din 
această parte a lumii a intrat pe fă
gașul unei reglementări politice șl 
evidențiind imoortanța conferinței 
de pace de la Geneva pentru asigu
rarea unei rezolvări trainice.

In cuvîntarea sa, N. Podgornil, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, a subliniat necesitatea afir
mării în viața internațională a unor 
noi relații intre state, menite să fa
ciliteze colaborarea reciproc avanta
joasă între toate statele, să asigure 
apărarea drepturilor și intereselor 
tuturor popoarelor, să deschidă cimp 
larg soluționării constructive a pro
blemelor ce stau în fața omenirii.

Prilejuind ample treceri in revistă 
ale activității interne și internațio
nale a partidului și statului sovietic 
în anii celei de-a 8-a legislaturi a 
Sovietului Suprem, campania elec
torală, mitingurile și întilnirile cu 
alegătorii au ilustrat, in același timp, 
așa cum se relevă in relatările apă
rute în aceste zile în presa centrală 
și cea locală din U.R.S.S., voința 
popoarelor sovietice de a acționa cu 
hotărîre pentru traducerea în viață 
a importantelor sarcini trasate de 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S. 
pe calea construcției comunismului.

L. DUȚA

PORTUGALIA:

MĂSURI ECONOMICE 
Șl ADMINISTRATIVE
LISABONA 15 (De la trimisul 

nostru special V. Oros). — Consiliul 
de miniștri al Portugaliei a avut 
vineri o reuniune la sfirșitul căreia 
au fost anunțate mai multe măsuri 
cu caracter economic și administra
tiv. Intre acestea se numără : trece
rea radioteleviziunii portugheze sub 
controlul direct al guvernului, apro
barea unui fond pentru sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii, re
glementări salariale și de asistență 
socială pentru funcționarii publici, 
demiterea din servicii publice a tu
turor funcționarilor fostei poliții po
litice, dispoziții privind restructurări 
in sfera cadrelor de ofițeri ai forțe
lor armate.

pale • urgenta problemă a penurie! 
de apă, necesitatea extinderii coope
rării intre institutele de cercetări 
agricole și protecția sanitară a șep- 
telului.

Republica Argentina a 
recunoscut Republica Gui
neea-Bissau ca stat indepen- 
dent — relevă un comunicat al 
Ministerului argentinean al Relații
lor Externe. Documentul subliniază 
că această hotărîre corespunde po
liticii internaționale a Argentinei 
privind problema decolonizării.

Guvernul Tanzaniei ’ ’• 
nunțat trecerea sub controlul statu
lui a încă 42 de plantații de sisal. 
Anunțînd această măsură, S. Vassi- 
ra, ministrul agriculturii, a relevat 
că guvernul a elaborat un program 
pentru dezvoltarea plantațiilor afla
te sub controlul statului.

unui ritm de creștere a agricultu
rii de peste 8 la sută. Aceste mă
suri au un spectru mai larg de 
acțiune, pornind de la incorpora
rea in sfera producției a unor te
ritorii neexploatate — cum este ca
zul Amazoniei — și încheind cu 
modernizarea procesului de pro
ducție, crearea unor întreprinderi 
complexe agroindustriale sau in
vestirea unor importante mijloace 
financiare (1,3 miliarde de cruzei
ros) in dezvoltarea industriei de 
îngrășăminte.

Guvernul brazilian și-a manifes
tat optimismul în legătură cu via
bilitatea măsurilor preconizate, 
Amazonia fiind considerată o „pie
să" fundamentală pentru realizarea 
acestei politici.

V. PAUNESCU
Rio de Janeiro

01 PRETUTINDENI
• UNESCO Șl CAM

PANIA DE ECONOMI
SIRE A HIRTIEI. u" “rup 
de funcționari ai UNESCO au 
lansat o acțiune concertată îm
potriva risipei de hirtie in ca
drul organizației. Inițiatorii ei 
au hotărit să siringă timp de o 
fiăptămină deșeurile de hirtie 
ce se aruncă zilnic in coșurile 
din birourile UNESCO și să o 
predea luni, 17 iunie, in holul 
Palatului organizației, de la Pa
ris, in cadrul unei manifestări 
Întitulate: „Economisiți hir-
tia, salvați copacii" I Agenția 
I rance Presse, care transmite 
știrea, precizează că numai cu 
prilejul ultimei Conferințe ge
nerale a UNESCO au fost utili
zate 160 tone de hirtie.

• NEMULȚUMI
REA MILIARDARULUI. 
Unul din cei mai bogați oameni 
de pe glob, miliardarul Paul 
Getty, a trimis scrisori de pro
test guvernului britanic, in le
gătură cu intenția acestuia de a 
impune impozite asupra veni
turilor pe proprietățile din în
treaga lume ale rezidenților 
străini din Anglia. American de 
origine, Paul Getty iși dirijează 
de 20 de ani afacerile din Ma
rca Britanie. Răspindit pe ma
pamond, „imperiul lui Getty e 
atit de vast, incit nici el nu-i 
știe toate ramificațiile" — arată 
„International Herald Tribune", 
care publică știrea. In caz că se 
adoptă legea respectivă, Getty 
amenință să părăsească teri
toriul britanic pentru a se sta
bili intr-un alt „paradis" al mi
liardarilor — cum, poate, nu va 
mai fi Anglia. Se vede că, obiș
nuit să acumuleze la nesfirșit, 
marele Getty nu se simte in 
stare, la cei 81 de ani ai săi, să 
suporte eventuale „atentate" la 
știrbirea fabuloaselor sale pro
fituri...

• O STATISTICA RE
VELATOARE. ° coraisie 
specială a municipalității ora
șului vest-german Stuttgart, ca
pitala landului Baden-Wiirttem- 
berg, a constatat, în urma cer
cetării condițiilor de locuit ale 
muncitorilor imigranți, o situa
ție deosebit de critică : 80 la
sută din locuințele acestora sint 
necorespunzătoare. Jumătate 
dintre ele sint insalubre și in 
pragul ruinei ; fiecare a cincea 
locuință este supraaglomerată, 
pentru o bună parte dintre ele 
proprietarii pretind chirii abu
zive. Comisia a dispus imediata 
evacuare a mai multora din lo
cuințele inspectate, care repre
zentau un pericol real pentru 
viața și sănătatea locatarilor. 
Situația este cu atit mai gravă, 
cu cil ea nu reprezintă un caz 
izolat, puțind fi întilnită și in 
alte orașe vest-germane — după 
cum subliniază „Die Welt“.

• APETIT PERNICIOS.
Aproape două kilograme de o- 
biecte metalice din cele mai di
ferite — cuie, ace, lănțișoare — 
au fost extrase din stomacul 
unui tinăr, Joshwa Frances, in
ternat de către medicii spitalu
lui din Kisumu, Kenya, ca ur
mare a unor grave dureri ab
dominale. Nu 6e precizează mo
tivul pentru care pacientul a 
ingurgitat obiectele amintite — 
actualmente expuse ca o curio
zitate în incinta spitalului. Se 
comunică insă că starea sa nu 
inspiră nici un fel de temeri.

• ATLAS PENTRU NE
VĂZĂTORI. Centrul medical I 
din Karl Marx-Stadt a pregătit 
un atlas al Africii pentru ne
văzători, care succede unei alte 
lucrări de profil similar consa
crate întregii lumi, tot pentru 
nevăzători, intr-un tiraj de 
citeva mii de exemplare. Este 
vorba de atlasul lumii, achizi- / 
ționat într-un număr de 30 de > 
țări. Formele in relief ale con
turului țărilor, cursurilor de '' 
apă, masivelor muntoase și ca- 1 
pitalelor pot fi ușor distinse cu 
ajutorul pipăitului.

• DIN NOU DESPRE 
SURÎSUL GIOCONDEI. 
Enigmaticul și mult controver
satul suris al Giocondei, imor
talizat de Leonardo da Vinci, 
continuă să facă obiectul preo
cupărilor criticilor, experților 
de artă, precum și unui mare 
număr de medici. Recent, un 
reputat medic britanic, Kenneth 
D. Keale, a declarat, într-un 
articol apărut in publicația 
„Nursing Times Magazine", că, 
în urma examinării îndelungate 
a trăsăturilor chipului Giocon
dei, a ajuns la concluzia că 
persoana — și ea controversată 
— care a servit drept model 
marelui artist era însărcinată, 
ceea ce explică misterul surî- 
sului ei unic. „Mona Lisa re
prezintă portretul unei femei 
gravide, al cărei zimbet expri
mă mulțumirea ei intimă și a 
cărei înfățișare generală dez
văluie medicului o serie de tră
sături caracteristice pentru o 
femeie însărcinată". Ipoteza 
poate fi plauzibilă, cunoscut 
fiind că Leonardo da Vinci era 
atras, în alegerea modelelor 
sale, mai cu seamă de trăsătu
rile maternității.

• RINUL CEL CINTAT 
DE POEȚI... Cei ce pes- I 
cuieșc în Rin, oricit de mare
ar fi recolta lor, nu pot rămine 
decit dezamăgiți. La această 
concluzie a ajuns Oficiul de a- 
nalize chimice din Wiesbaden, 
care a supus expertizei 18 pești, 
de diferite specii, pescuiți în 
fluviu. După ce au fost prepa
rați, numai unul singur nu pre
zenta un miros neplăcut și avea 
gustul specific speciei. Ceilalți 
17 miroseau a petrol, iar carnea 
lor avea gust fie de ulei mine
ral, fie de chimicale. In afară 
de aceasta, majoritatea peștilor 
supuși analizei conțineau mercur 
in cantități care se aoropiau de 
limita maximă considerată ad
misibilă. Este o consecința a po
luării fluviului atit de evocat 
pe vremuri de poeți in versurile 
lor și unde iși avea sălașul fru
moasa Lorelei.
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