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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN MIJLOCUL CONSTRUCTORILOR 

DIN CAPITALĂ
O nouă vizită de lucru la 
întreprinderea pentru 
mecanizarea construcții
lor industriale și la șan
tierul de pe Dealul 
Piscului.
în centrul discuțiilor cu 
specialiștii și muncitorii: 
calitatea utilajelor și 
agregatelor pentru șanti
ere, industrializarea mai 
accentuată a lucrărilor
de construcții. 
Angajament ferm în 
întrecere: marea sală
polivalentă va fi termi
nată in cinstea zilei de
23 August.

Marele șantier din Dealul lucrărilor, Indicații prețioase pentruPiscului. Anallzâ concretă a stadiului 
constructori

„Tlmpu-f aur, pe rnre-l 
bați cu efigia muncii 
talc"... șpunea cindva un 
mare cărturar. Care sint 
efigiile muncii In sărbă
torescul an XXX ? Care-1 
semnul lor distinctiv ? 
Prin intermediul obiș
nuitei noastre tclccon- 
ferințe cu coresponden
ții ziarului, am mers 
„acasă" la cei care au 
întors mal repede filele 
calendarului. La oamenii 
grăbiți, care, socotind 
după împlinirile lor, au 
și trecut de momentul 
sărbătoresc din august — 
Împlinirea celor trei de
cenii de la eliberare. A- 
șadar, slntem oaspeți al 
citorva dintre colectivele 
de muncă pentru care 
acest timp — orele, zi
lele, 6ăptăminile, lunile 
memorabilului an 197-1 — 
este cu adevărat de aur.

— Pentru că e vorba de 
timpul concentrat al reali
zărilor noastre — ne tran
smite Lucian Ciubotaru 
din „polul" Bărăganului, 
Slobozia — propun s-o 
ascultăm pe Aurelia 
Stroe, brigadieră la fi
latura de bumbac din 
localitate : „In primul 
rind, aș vrea să spun că 
fabrica noastră a fost 
notată pe harta indus
trială a Sloboziei în 
prima zi a cincinalului. 
De atunci au trecut aproa
pe trei ani și jumătate..." 
Timp în care noul pilon 
industrial din inima grî- 
narului României a atras

sute șl sute de f mei, 
ce cintfi azi „Griușor de 
Bărăgan" sub cupolele 
industriale. Timp în care, 
In filatura amintită, se
cundele au căpătat di
mensiuni productive fără 
precedent. Astfel, zilele 
trecute s-a cronometrat

Octav Grumeza. De fapt, 
propun atenției cele „trei 
bătălii" de la „Solidarita
tea" — una dintre unită
țile industriale ale jude
țului care, acum, in iunie, 
întoarce filele lunii... 
noiembrie. Am consem
nat mai Intii bătălia pen-

spori 
alte

PRINTRE CEI
CARE ÎNTORC MAI
REPEDE FILELE
DE CALENDAR ALE
CINCINALULUI

schimbarea levatei, pu- 
tindu-se constata că răs
timpul de trei ani și ju
mătate a dus la scurtarea 
timpilor de staționare — 
de la 3 minute la 2 mi
nute, apoi la recordul de 
1.5 minute... Mai notăm 
că filatoarele Sloboziei au 
in cincinal un avans de 
peste 75 de zile.

— Despre avans vreau să 
vă transmit și eu, din 
Satu-Mare — intervine

tru realizarea investi
țiilor. Apoi, tradiția suc
ceselor în construcție a 
fost preluată in eta
pa bătăliei pentru atin
gerea parametrilor la 
noile capacități. Avansul 
ciștigat: circa trei luni de 
zile. Temei pentru a de
clanșa o nouă ofensivă 
pentru flux continuu de 
producție. De curlnd s-a 
calculat: pînă la 23 Au
gust, avansul ciștigat la

„Solidaritatea" va 
la 141 de zile. Cu 
cuvinte, un ecuator și ju
mătate Înfășurat in dan
telă șl alte produse de 
pasmanterie — realizate 
peste plan. __ _

— Clujul oferă și el 
15... adrese — ne spune 
Alexandru Mureșan.

— Ce fel de adrese T
— ...unde pot fi găsiți 

cei care au cinstit cu fap
tele lor împlinirea a trei 
decenii de la eliberare. 
15 adrese de Întreprinderi. 
Iar un calcul arată că, in 
răstimpul calendaristic ră
mas pină la 23 August, 
aceste unități vor da o 
producție suplimentară de 
381 milioane lei. De pil
dă, întreprinderea meca
nică de material rulant „16 
Februarie". Colectiv cu 
bogate tradiții muncito- 
reștl-revoluționare, care 
au înflorit puternic in anii 
de mari împliniri ai con
strucție! socialiste. Ingine
rul Victor Fotescu. direc
torul Întreprinderii, ne-a 
oferit un fapt deosebit de 
semnificativ : avansul în 
cincinal este de circa 290 
zile. Iar pină la 23 Au- 

, gust, avansul va fi de 320 
de zile. La care mai tre
buie adăugat și faptul că 
întregul spor de produc
ție — peste 200 milioane

Iile TANASACHE
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Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a examinat, luni 
dimineața, in cadrul unei vizite de 
lucru in Capitală, aspectele esen
țiale ale industrializării construcții
lor.

A fost o analiză profundă, multi
laterală, a felului in care acest însem
nat sector industrial iși îndeplinește 
sarcinile de răspundere ce-i revin 
din Dcogramul elaborat de Congresul 
al X-lea si Conferința Națională ale 
partidului, stabilindu-se. totodată, pe 
baza realizărilor și experienței do- 
bindite, acțiunile concrete, eficiente 
de creștere, sub raport cantitativ și 
calitativ, a producției de utilaje de 
mare randament pentru extinderea 
mecanizării construcțiilor industriale, 
corespunzător cerințelor și exigen
telor actuale. Importanța măsurilor 
hotărite, a concluziilor desprinse 
face ca această analiză să aibă im- 
yâcații pozitive intr-un plan mult 
mai larg, și anume al progresului 
accelerat al economiei naționale, a- 
vind in vedere ponderea deosebită 
pe care o ocupă investițiile în pro
gramele noastre de dezvoltare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
fost Însoțit de tovarășii Gheorghe 
Cioară, Ilie Verdeț, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului.

Cadrul de desfășurare al acestui 
dialog fructuos l-a constituit o mare 
unitate de profil — intreormde-ea 
„București", al cărei colectiv l-a ln- 
timpinat cu multă căldură 51 însufle
țire pe secretarul general al parti
dului.

La discuție slnt de față Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor in
dustriale, Alexandru Dimitriu, direc
torul general al Centralei pentru 
mecanizarea construcțiilor industria
le, Dumitru Cheroiu, directorul ln-

treprinderii, alte cadre de conducere, 
numeroși specialiști.

Pe agenda de lucru — studierea la 
fața locului a calităților tehnice ale 
unei largi game de utilaje și agre
gate a căror introducere sau extin
dere pe șantiere reprezintă modali
tăți principale de industrializare mai 
accentuată a lucrârilor de construc
ții. la un nivel înalt de productivi
tate, precum și analiza perspective
lor de dezvoltare a întreprinderii 
chemată să realizeze în serie cele 
mai multe din instalațiile prezentate.

în acest scop, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează o cuprinzătoare 
expoziție, organizată în aer liber, 
care atestă căutările creatoare ale 
specialiștilor in vederea realizării 
unor mașini și utilaje cu performanțe 
tehnice deosebite, care să asigure con
tinua modernizare a lucrârilor pe 
șantierele țării, sarcină de deosebită 
importanță pusă in fața sectorului de 
construcții. Multe dintre aceste stră
danii și-au și găsit finalizarea, a- 
gregatele contribuind deja, pe șan
tiere, la creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității betoa- 
nelor turnate, transportul acestora 
la mari distanțe, reducerea consu
mului de combustibil și lubrifianți, 
diminuarea timpului de staționare și 
scăderea cheltuielilor de întreținere 
și reparații ale utilajelor, micșora
rea importului. Ilustrative sint, in a- 
cest sens, exponatele de față : auto- 
betoniera Beta 6. care permite adu
cerea betonului, fără a fi alterată ca
litatea sa, pină la distanțe de 50 km 
și a cărei utilizare face ca producti
vitatea muncii să crească cu circa 300 
la sută ; buncărul de 4 mc, prin fo
losirea căruia se obține o reducere a 
timpului de staționare a autobetonie- 
relor cu 75 la sută ; pompa de beton 
de 20 mc/h, care prezintă in exploa
tare avantajul mecanizării trans-

portului, pe verticală sau orizon
tală, al materiei prime la locurile da 
muncă de la marile construcții.

Este urmărită cu interes demonstra
ția făcută cu macaraua-turn autori- 
dicătoare M.T.A. — 125. întrebuința
tă, pină la mari înălțimi, la construc
ții industriale și civile ; ea poate fi 
intîlnită pe șantierele țării, făcind 
posibile o creștere a productivității 
muncii cu 60 la sută, precum și o 
reducere a eforturilor valutare.

Secretarul general al partidului a- 
preciază aceste realizări și recomandă 
specialiștilor să persevereze pe linia 
însușirii fabricației reperelor care se 
mai importă, a producerii de noi ma
șini și utilaje cu performanțe teh
nice la nivel mondial, valorificindu-se 
mai deplin experiența bună acumu
lată în cadrul întreprinderii și al 
centralei, atit în ce privește sectorul 
de concepție și proiectare, cit și in 
asimilarea și producția propriu-zise.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu avea 
să ia, de altfel, cunoștință, in cursul 
vizitei, de preocupările in această di
recție ale întreprinderii, care produce 
mașini și instalații pentru șantierele 
de pe întreg cuprinsul patriei. 
Această unitate realizează, în ace
lași timp, circa 40 la sută din totalul 
reparațiilor utilajelor destinate me
canizării construcțiilor și participă, 
prin prestări de servicii, la ridicarea 
unor obiective economice și social- 
culturale. Hotărirea fermă a munci
torilor. inginerilor și tehnicienilor 
de aici este de a înfăptui prevederile 
cincinalului în patru ani și trei luni. 
Numai pentru acest an, ei și-au 
propus să depășească planul de pro
ducție cu 4 milioane lei, să economi
sească 100 tone de metal și 500 tone 
de combustibil — succese pe care le 
dedică celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării țării și celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Pentru ațin-

gerea acestor obiective s-au stabilit 
și căile adecvate : extinderea auto
matizării și mecanizării, a autodotă- 
rii, dublarea- productivității muncii, 
diversificarea producției, moderniza
rea fluxului tehnologic, raționalizarea 
transportului uzinal, folosirea inten
sivă a capacităților industriale.

Evidențierea acestor preocupări 
care animă colectivul întreprinderii 
oferă tot atitea argumente in favoa
rea specializării întreprinderii și con
centrării aici a producției de utilaje 
de mare randament pentru extin
derea mecanizării lucrărilor de con
strucții'.

întreaga vizită, constatările și 
observațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu conduc la concluzii mobi
lizatoare. Sint toate condițiile pen
tru ca dublarea producției și reali,- 
zarea investițiilor necesare să fie 
atinse pină in 1977—1978 — subli
niază secretarul general al partidu
lui. Aveți oameni pricepuți. Spațiul 
este corespunzător. Trebuie insa pusă 
la punct dotarea întreprinderii, iar 
extinderea ei să țină seama de folo
sirea mai deplină a actualelor hale 
de producție, a utilajelor. Aceasta 
incepind cu turnătoria, care, moder
nizată, va permite să se obțină pe 
spațiul existent o producție mult mai 
mare decit cea pe care v-ați pro
pus-o.

In contextul sarcinilor de viitor ca 
revin întreprinderii, necesității pro
filării acesteia și dezvoltării produc
ției in condițiile unei eficiențe spo
rite, secretarul general al partidu
lui a cerut stabilirea unui program 
de cooperare intre Ministerul Con
strucțiilor Industriale, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele șl Ministerul Industriei Con
strucției de Mașini-Unelte și Elec-

la Bistrița a început 
construcția unei fabrici 
de înnobilare a PAl-uîui

BISTRIȚA (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Angliei). Pe plat
forma industrială din orașul Bis
trița au fost inaugurate lucră
rile de construcție a fabricii de 
înnobilare a PAL-ului, cel de-al 
6-lea obiectiv economic ridicat 
aici in actualul cincinal. Noua 
fabrică va fi dotată cu utilaje 
și instalații de înaltă tehnicitate 
care vor asigura anual înnobi
larea a peste 1 600 000 metri pă- 
trați de plăci aglomerate din 
lemn.

Ce-I înveți pe tinărul 
de lingă tine?

„în primul rînd, ordinea și 
disciplina muncitorească"

(Continuare in pag. a V-a)

OȚEL DE TlRGOVIȘTE 
i« 40 K MĂRCI

Tinărul combinat metalurgic de 
la TirgovLște și-a început acti
vitatea sub semne de bun augur. 
După 5 luni și jumătate din a- 
cest an, colectivul său a reali
zat o producție suplimentară de 
aproape 1 000 tone oțel — ceea 
ce înseamnă îndeplinirea angaja
mentului anual. In această pe
rioadă, nomenclatorul producției 
de oțel a ajuns la 40 de mărci, 
alte cinci mărci urmind a fi e- 
laborate pină la 23 August

Cindva, ucenicii unui meșter ne-au 
arătat cu vădită emoție, ținindu-1 
cu grijă ca pe o relicvă prețioasă, 
un cub de oțel, neted și strălucitor 
ca o oglindă. Nimic senzațional in
tr-un cub de oțel, dacă înăuntrul 
său nu s-ar fi rostogolit o sferă : nu 
introdusă din afară, ci strunjită 
înăuntru, „tăiată**, prin două orifi- 
cii, din miezul de oțel al cubului. 
Nu trecuseră prea mulți ani de 
cind, încă tinăr și el, meșterul lor 
se indirjise două duminici la rind 
asupra metalului, cu finețe și pre
cizie de bijutier. Izbutise. Ucenicii 
de atunci scoteau din dulapul de 
scule obiectul unic, il admirau pe 
toate fețele și-1 arătau băieților de 
la strungurile din jur, mindri că se 
află pe mina celui mai bun strun
gar din fabrică. Erau numai ochi și 
urechi și nu i-au ieșit din vorbă 
niciodată... Acum, băieții de atunci, 
crescuți in spiritul ordinii și disci
plinei muncitorești, în cultul muncii 
de calitate, sint oameni în toată fi
rea ; unul maistru, ceilalți, după 
ce-au terminat facultatea, cresc și 
ei alți tineri, iar pilda celui mai bun

P« ooendo de lucru; dezvoltarea Industrializării construcțiilor azi șl in perspectiva Primire plina da căldură, entuziastă la întreprinderea pentru mecanizarea construcțiilor Industriale

gtrungar nu le dă pace nici astăzi. 
„Magnetismul" cubului...

„Cea mai inalt& facultate este 
uzina !“ Așa scrie sus, chiar lingă 
intrare, la întreprinderea mecanică 
Muscel din Cimpulung, locul de 
naștere al autoturismului românesc 
de teren, ARO. Poate șocantă, poate 
orgolioasă, inscripția „scoate" uzina 
din rosturile inițiale și-i conferă 
atributele școlii. O școală unde nu 
se invață numai meserie, ci se for
mează continuu conștiința muncito
rească, transmisă — în spiritul tra
dițiilor revoluționaro — celor mal 
noi vlăstare.

Mă gindesc să-l întreb pe secreta
rul comitetului U.T.C. cum înțeleg 
tinerii acest lucru, dar uit s-o fac 
la vreme și acum, iată, trebuie aă-mi 
concentrez atenția asupra noii ma
șini de bordurat tablă și țevi : de 
citeva ori mai mică, de zeci de ori 
mai ieftină decit cea din import ; 
mai eficace șl mai ușor de mînuit. 
„Sculăria" s-a luat la întrecere cu 
străinătatea.

Urmăresc demonstrația pe car® 
mi-o oferă creatorul ei, Nae Rolea, 
și încerc să rememorez tot ce știu 
despre „omul cu autografele". Meca
nic universal, sudor, tinichigiu, insta
lator... Din ’48 aici, de pe vremea fa
bricării lacătelor. I se zice „omul cu 
autografele" fiindcă de 26 de ani tot 
ce iese din miinile sale poartă, fie 
pe plăcuță, fie Înflorit din daltă ori 
din ultima mișcare a aparatului de 
sudură, numele „vinovatului" („...să 
știe oamenii, să mă ia de guler dacă 
n-am făcut ceva bine"). Fire contra
dictorie ; uneori Încăpățînat, alteori 
In dispute aprige cu șefii comparti
mentelor de lucru, dar constant, tot
deauna constant In respectul față de 
ordinea și disciplina muncitorească, 
in dragostea pentru tehnică, in pa
siunea lucrului făcut din inimă.

— De ce țin atita băieții la dum
neata ? Am aflat că se-ntrec care s< 
lucreze în echipa lui Nae Rolea...

— Așa ? După unii, chiar aș fi rău 
eu ei. Nu 6înt rău, dar nici nu lo 
tr®c nimic cu vederea. Nici eu nu la

Dinu POPESCU

(Continuare In pag. a Il-a)
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I merită semnalată

Activitatea politico-educativă pentru popularizarea fruntașilor în întrecere

Asistența medicală 
a oamenilor muncii• •

■:u

Zi de oficiere a căsătoriilor 
la Consiliul popular al munici
piului Timișoara. Printre mirii 
cere așteptau să spună „de hu
nă voie și nesilit de nimeni* 
acel emoționant „da" se afla și 
Florian Giurgiu, in vîrstd de 26 
de ani, de fel din Gătaia, cu 
domiciliul flotcnt in orașul de 
pe Bega. Dar tocmai cind să 
apard, alături de aleasa inimii, 
in fc;a ofițerului stării civile, 
s-a pomenit alături cu un ofițer 
de miliție care, in loc să-l fe
licite. i-a pus citeva întrebări 
in legătură cu niște furturi sa- 
virșlte in ultima vreme din mai 
r-.-.lie grădinițe dc copii din Ti
mișoara. Văzind că nu-i chip să 
scape, gincrică și-a recunoscut 
vinovăția. Dumirindu-se despre 
ce-i vorba, rudele miresei și 
nuntașii indignați erau gata-ga- 
ta să-l... Dar l-a ..scăpat", la 
timp, ofițerul de miliție. Nu in
să și de instanța de judecată.

Popicărie 
cu victime

Pe lingă restaurantul „Popa
sul Uzului" din Dărmănești (Ba
cău) a fost amenajată o popică- 
rie. Dar nu pentru distracție 
•sau întreceri sportive, ci pen- 
‘tru a atrage mâi mulți consu
matori in local. Și astfel, popi- 
căria restaurantului a devenit 
un... joc de noroc și. pe deasu
pra, prilej de certuri, bătăi 
$i chiar drame. Deunăzi, și-au 
cat intilnire la o partidă de po
pice Mircea Sabâu și Ion Nicoi. 
După ce au aruncat de mal 
multe ori bilele, cei doi s-au 
luat la ceartă și de la ceartă, 
la bătaie. M. S. a scos cuțitul 
și... Și I. N., lovit grav, n-a mai 
putut fi salvat Loc de chefuri 
și scandaluri, popicăria restau
rantului înregistrează cea de-a 
4-a victimă In ultimii doi ani. 
E timpul să se arunce și ultima 
bilă 1

ZI de tirg la Baia Mare. In 
jurul pieței centrale se aflau 
parcate zeci și zeci de autotu
risme. camioane, autobasculan
te... De la o asemenea „expozi
ție auto" nu putea să lipsească 
tocmai Serviciul de circulație al 
miliției. înainte de a adresa cu
noscutul îndemn „Circulați, vă 
rog", au fost controlate foile de 
parcurs și permisele de condu
cere. Toate camioanele stațio
nate In jurul pieței aparțineau 
unor întreprinderi bâimărene. 
Șoferii acestora veniseră după... 
cumpărături. Un exemplu : șo
ferul Comei Bota venise cu un 
ditamai autocamion de 5 tone 
(21—MM—1 738) al secției de 
transport nr. 1 pentru ca o cum- 
nâțică de-a lui să-și cumpere 
niște verdețuri. Un altul se de
plasase cu o autobasculantă pen
tru o legătură de ridichi. De 
prisos să mai spunem că au 
fost aplicate pe loc sancțiuni. 
Una din două : ori întreprinde
rile respective n-au nevoie de 
camioane ori de asemenea șo
feri.

Moda era 
speculă

De la o vreme. Dora
Rațiu din Sibiu (Sir. M. Kogăl- 
ntceanu 11) de la fabrica de 
ciorapi „7 Noiembrie" din loca
litate, venea la lucru „impodo- 
bită" cu tot felul de inele, cer
cei, lănțișoare...

— Vreau să fiu in pas cu mo
da, tu ! — spunea ea colegelor. 
Uite, inelul ăsta e o frumusețe, 
nu alta, dar deși l-am purtat de 
vreo două ori, nu-mi mai place. 
Nu-l cumperi 7

După citeva zile apărea cu alt 
inel, ii venea apoi rindul lănți
șorului de aur sau argint să nu-l 
mai placă și să-l ofere spre vin- 
zare, pentru a-și lua altul mal 
„la modă". Organele de anchetă 
au dovedit insă că „modau lui 
D. E. R. nu era decit... speculă 
cu bijuterii de proveniență du
bioasă, fapt pentru care i s-au 
întocmit acte de trimitere in ju
decată.

P? aleea principală a Intrenrlnde- 
dc utilaje pentru industria uș xi- 
„Isîaz“ din Alexandria 
ntta un panou pc care 
majuscule : ..7.7

»-a angajat să realize.. ..... .
actual in 4 ani, 7 luni și 13 zile", 
același panou sint Înscrise, conci 
obiectivele ce trebuie înfăptuite 
tru a da viată angaiamenlului. 
cum și precizarea că. in arest 
text, anul are aici 10 luni, iar 
23 de zile...

Vizitind Întreprinderea am „ 
numeroase exemple care demon
strează că în munca politică do masă 
ortaniMtia de partid acordă o aten
ție tot mai marc popularizării atitu
dinii înaintate fâțft de 
fruntașilor, a experienței 
oară, organizația de bază 
nalixat, intr-o adunare 
preocuparea comunis'ilor „.__ _
losirea Integrală a capacității utila
jelor șl reducerea timpului de stag
nare a acestora. Luind in discuție 
folosirea rațională a timpului de lu
cru și defecțiunile care au determi
nat realizarea indicelui do utilizare 
a mașinilor in proporție d? numai 
76,3.9 la sută, față de 85 la sută pla
nificat in primul trimestru al aces
tui an — comuniștii au demonstrat cu 
arain-'ntele Oferite de realizările 
fruntașilor că fiecare lucrător poate 
produce mai mult și mai bine dacă 
dă dovadă de disciplină și de res
pect față de regulile de muncă. Tot
odată, nu fost criticate concret 
unele manifestări de superficialitate 
în muncă, dc lipsă de răspundere 
față de sarcinile incredințate.

cincinalul
Pe 
ret, 

pen- 
pre- 
oon- 
luna

Agitatorii pun. de asemenea, pe 
prim plan popularizarea fruntașilor, 
a experienței lor. în brigada a 
Vl-a ajustai, spre exemplu, lucrau, 
cu rezultate diferite, două echipe, 
T.itr-o zi, Aurel Mllnescu a propus 
echipei sale să lucrezo o zi împreu
nă cu echipa vecină, pentru a îm
părtăși colegilor din experien
ța lor. pentru a-i ajuta să-și 
îmbunătățească munca. Tot la ajus-

flecare atelier prezintă zilnic pe cel 
evidonțiati. Această preocuparo sis- 
lemnllcft dă roade slimullnd dorința 
de a munci mal bine pentru a do- 
bindi rezultate la nivelul fruntași
lor. Interesantă ni s-a părut șl ini
țiativa „Fiii uzinei — fiii satului**, 
ooncepulA ca parte Integrantă a ac
țiunilor educative adresate acelor 
muncitori care s-au Integrat de cu- 
rind in producție. Iată tui exemplu.

VIAT A D E P A RTI D
tai. dar In brigada I. unii tineri o- 
bișnuiau s’» infirzie. Nu mult. 5—10 
minute zilnic. Intr-o zi, agitatorul 
Marin Bene a convocat toți întir- 
ziații din acea săptămină și, cu cre
ta pe o tablă improvizată, a calcu
lat cită producție s-a pierdut. Rezul- 
l.’tul. dezbătut cu cei de față, a fost 
înscris apoi și pe două panouri a'.a 
agitației vizuale : „Un minut irosit 
pp întreaga întreprindere echivalea
ză cu pierderea producției necesare 
fabricării a 3 descărcătoare. 71 că
rucioare basculante. 117 stendere- 
confecții". Și in primul caz și In al 
doilea, intervenția agitatorilor s-a 
dovedit eficientă : primii s-au în
scris in graficul producției, ceilalți 
s-au încadrat în disciplina de pro
gram.

Panouri așezate la loc vizibil In

In comuna Țigănești. după ce. cu______ - o 
săptămină înainte, a fost adusă aici 
o expoziție cu produsele întreprin
derii din Alexandria, precum și o 
vitrină a calității. un panou cu 
fruntașii in producție, Intr-o dumi
nică după-amiază a avut loc o in
tilnire între conducerea întreprinde
rii și locuitorii satului. Bineînțeles, 
nu a lipsit brigada artistică de agi
tație. A fost o informare reciprocă 
din care s-a înțeles că, pentru a 
deveni fii ai uzinei, fiii satului au 
o seamă de îndatoriri pe care tre
buie să le respecte din proprie con
vingere.

In munca politică de masă desfă
șurată de comuniștii de la întreprin
derea din Alexandria sint, desigur, 
și alte aspecte notabile. Dovadă că 
planul se Îndeplinește ritmic lună

de lună, angajamentele sint frecvent 
depășite. Din păcato, alături do fap- 
tole pozitive, consemnate, desigur, 
doar In parte, persistă și uncie nea
junsuri care 
educativă n 
citeva exemple : ..
portul conținutului nu i 
face reproșuri, gazeta 
rete este expusă Intr-un hol, In 
vilionul administrativ, pe unde __
foarte puțini oameni. Alături de ea 
sc află și vitrina calității. Dar a- 
ccastă vitrină — oricit ar fi „a câ- 
lilății" — nu poate fi considerată... 
do calitate : nu găsești nici un nume 
de om. nici o referire la meritele 
sau defectele produselor expuse. O 
etalare fără nici o explicație. Ca de 
altfel și la panoul de onoare al 
fruntașilor : numele muncitorului șl 
atit. De ce e fruntaș, de ce e dat 
drept exemplu ? Ni s-a spus că 
aici există și o brigadă artis
tică de agitație care a prezentat, 
anul acesta, patru spectacole : trei 
din ele la casa de cultură a orașu
lui. al patrulea la clubul întreprin
derii. Nici unul in secții. In ateliere, 
Intre oamenii întreprinderii.

Cultivind spiritul de muncă res
ponsabilă, de ordine și disciplină, 
popularizînd larg și convingător e- 
xemplul fruntașilor, comuniștii de la 
întreprinderea din Alexandria au 
datoria să pună in valoare, cu de
plină eficientă, întregul arsenal al 
muncii politice de masă.

diminuează eficienta 
unor acțiuni.

deși sub
, se 

de
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pot 
pc- 
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Ioan VLANGA

Ce-I înveți pe tînărul
de lingă tine ?

(Urmare din pag. I>

veniți la tratament

La o oră de mers cu autoturis
mul de la București spre Constan
ța, restaurantul-camping „Malu“, 
situat la intrarea în județul Ialo
mița, se prezintă in acest sezon cu 
o serie de noutăți, intre care un 
restaurant-bar care, impreună cu 
cel de la parter, asigură in perma
nență servirea mesei, pină la orele 
2 noaptea. Interiorul rustic, mo
bilat, adecvat și decorat cu picturi 
pe sticlă și vitralii, o terasă 
constituie tot atitea puncte de 
atracție. Restaurantul oferă o 
gamă diversă de preparate, din 
care nu lipsesc cele de pescă- 

concomi-

tent, 310 de persoane. Colibe co
chete cu dormitoare, a cite două 
oaturi $i sufragerie, garsoniere cu 
balcoane și locuri de parcare, un 
sat de vacanță cu căsuțe camping 
si loc amenajat pentru corturi, în
conjurate de o pădure de salcimi, 
întregesc imaginea acestui popas 
ospitalier. Și o veste in atenția 
automobiliștilor : pentru mici re
parații, schimb de ulei, spălat și 
gresat pot apela la atelierul 
„Autoservice" amplasat In imedia
ta apropiere a restaurantului- 
camping „Malu".

ascund insă nimic, că fără ei n-aș 
face mare lucru. Da, da, să nu scrii 
acolo că Nae Rolca „a făcut și-a 
dres..." că nu-i adevărat. Uite, Con
stantin Mihâilă urmează școala teh
nică la seral. Ehe, de cite ori nu mă 
consult cu el. Tare-aș vrea să-l am 
tot aici, in echipă, proiectant... De 
nu mi l-ar lua la vreun birou un
deva, c-am mai văzut eu d-astea I 
Parcă nu era să rămin și fără Fă- 
nică ?

— Am auzit cite ceva despre su
părarea asta. Se zice că...

— ...am cerut transferul de necaz ? 
Am cerut. Fiindcă eu știam că băia
tul avea și el ale lui, trebuia un pic 
d? înțelegere. Că așa sint eu, dimi
neața mă uit în ochii lor : îi frămîn- 
tă ceva, au vreun necaz, le lipsește 
un sfat, un ajutor ? De ce să nu ne 
spunem totul deschis aici, Intre noi ? 
Că nu sintem așa, niște necunoscuți 
adunați intlmplător, numai ca să 
prelucrăm •'metal. Eu am șl sarci
na de a scoate-din acești băieți mun
citori adevărați, tineri comuniști. Iar 
o echipă puternică, unită ajunge un 
fel de a doua familie, împreună șl 
la bucurii, și la greutăți.

— Dar... Fănică ?
— Ei, Fănică (n.n. — Ștefan Po

pescu) n-a trecut mult și la Olim
piada tinerilor strungari a ieșit pri
mul pe județ și al doilea pe țară. 
Păi e puțin lucru ?... Nu m-am În
șelat : e soi bun... Dar...

— Dar ?
— Să-ți mai spun ceva. în atîția 

ani au trecut prin echipa mea zeci 
si zeci de tineri ; nu zic că am făcut 
din fiecare cite un as, dar tot in- 
cercînd să le arăt ce știam am ajuns 
la o „teorie" proprie In problema 
formării tinerilor.

— Interesant
— Avem școli de toate gradele și 

pentru toate meseriile. Ii Învață, ni
mic de zis, tot ce trebuie — desen, 
tehnică, matematică... Cind vin ei

lncoace știu cam ce trebuie. Dar 
biția, ambiția de a ajunge cit 
sus, in fruntea meseriei, cine _ _ 
sădește, cine Ic-o cultivă ? Cine le 
inoculează idoea că — numai prln- 
tr-o riguroasă disciplină și autoexi
gență — in miinile, în bagajul de 
cunoștințe al fiecăruia se află basto
nul de „mareșal" în meserie ? Uite, 
dacă scrii asta in ziar, cred că n-am 
stat de vorbă degeaba...

— O să scriu.
— Atunci să scrii că trebuie să-l 

facem să îndrăznească să fie în 
frunte. Adică să le descoperim apti
tudinile și mai ales să-i ajutăm să 
Si le descopere și ei. Uite, cind dau 
cite o lucrare mai grea vreunuia din 
băieții mei, ii spun : „Știu că e di
ficilă, e al naibii de pretențioasă, 
dar sînt sigur, nu. se poate să nu iz
butești tu". Și o face. Odată cu schi
ța ii strecor și oleacă din „piperul" 
ambiției. Fiindcă de la un om tinăr, 
de la unul care începe drumul In 
viață nu te poți aștepta la surprize 
neplăcute, la rătăciri, dacă l-ai aju
tat să știe bine unde’vrea să ajungă 
și nu-1 scapi din mină

Ai dreptate, tovarășe 
acum, ca și in urmă cu 
mas același. Pe atunci, 
veneau să-ți admire mașinăriile. Era 
printre ei și semnatarul acestor rîn- 
duri ; ne izgoneai, de formă, că te 
încurcăm, dar ne chemai înapoi, să 
ne arăți cum funcționează. Consu
mai cele mai multe țigări pe zi, fi
indcă jumătate le uitai nefumate șl 
izbuteai totdeauna să fii primul că
ruia i se citea meseria pe miini, pe 
față, pe salopetă. Gurile rele ziceau 
că nici nu te simți in formă altfel...

...Reintilnindu-1, mi-am reamintit 
de cubul de oțel a cărui desăvirșire 
a constituit „sămință de ambiție" 
profesională. Și mi s-a relevat incă 
o dată ceea ce Înseamnă ștafeta co
munistă, avind ca obiectiv, prin 
munca răbdătoare și responsabilă de 
la om la om, formarea schimbului 
de nădejde de miine.

„BIOFARM"- 
la o jumătate de veac 
de rodnică activitate

„BIOFARM", cunos
cută întreprindere 
bucureșteană de medi
camente, a împlinit o 
jumătate de veac de 
activitate. In anul 1924 
— „OMNIA" — nume
le de atunci al fabri
cii, începea să producă 
un sortiment restrins 
de medicamente: solu
ție de clorură de cal
ciu, valeriană, pulbere 

i drageuri tiroidă 
tc. Din conducerea 
OMNIEI“, ne spune 

ing. Petre Sirbu, di
rectorul Întreprinderii 
„BIOFARM**, făceau 
atunci parte — intre 
alții — prestigioase 
personalități ale știin
ței românești, prof. dr. 
Victor Babeș, precum 
și chimistul Nicolae 
Pătrășcanu.

La actul naționaliză
rii, in iunie 1948, între
prinderea avea mai 
puțin de 500 de lucră
tori. Azi, colectivul de 
la „BIOFARM" numă
ră peste 1 300 de mun
citori, maiștri, ingineri, 
chimiști, farmaciști și 
medici. întreprinderea 
a cunoscut in anii din 
urmă o continuă dez
voltare și moderniza
re. s-au construit sec
ții noi, au fost extinse 
secțiile de condiționa
re. s-au dotat cu uti
laje care asigură pro
duselor o mare puri
tate, tehnologii moder
ne de lucru. S-a creat, 
de asemenea, un pu
ternic sector de con-

trol al calității prin în
ființarea laboratorului 
de control microbiolo
gic și biologic al me
dicamentelor fabrica
te. Intr-un cuvint, 
zestrea tehnică, pre
cum și largul in
teres al specialiștilor 
de aici au constituit 
suportul diversificării 
și sporirii neîncetate a 
producției de medica
mente a întreprinderii.

„BIOFARM" este 
singura unitate din 
țară care realizează 
produse farmaceutice 
pe bază de extracție 
opoterapică și cea mai 
mare unitate din ra
mură pentru medica
mentele obținute din 
extracte vegetale, ne-a 
informat inginerul șef 
Marinică Teodor. Aici 
se fabrică acum mai 
mult de 400 sortimen
te de produse farma
ceutice, unele din ele 
în premieră mondială, 
cum ar fi: „ETO", 
„Folcisteina U“, „Pe- 
lox“ etc. Alte medica
mente noi, rezultat al 
cercetării științifice ro
mânești, sint in curs 
de elaborare sau intr-o 
fază înaintată de fa
bricație industrială. De 
fapt, colaborarea strin- 
sâ dintre cercetare și 
producție constituie 
principalul „secret" al 
ritmului susținut de 
Înnoire a producției.

Două din fruntașele

in întrecerea socialis
tă de la „BIOFARM", 
tovarășele Marta Ne- 
gulescu și Florica Fu
nie, ne-au vorbit cu 
îndreptățită mindrie 
despre rezultatele ob
ținute în întrecerea 
pentru realizarea cin
cinalului înainte de 
termen. Anul trecut, a- 
cest colectiv a îndepli
nit sarcinile la pro
ducția industrială glo
bală pe 4 ani ai cin
cinalului, iar In cin
stea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării 
patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al 

......le pe în- 
7 ' fi
pină la 23

XI-lea Congres 
P.C.R. sarcinile 7- 
tregul cincinal vor 
finalizate ’’
August.

— Aici, 
telier, se 
producție 
de lei, ne spunea, ară- 
tindu-ne fabrica, ing. 
Maria Gheorghiu, fos
tă muncitoare in între
prindere. Dar ceea ce 
este mai valoros este 
că aceste milioane în
seamnă, în primul 
rind, sănătate pusă ne
mijlocit la indemina și 
in slujba oamenilor.

Colectivului fabricii 
de... sănătate .,BIO
FARM". la Împlinirea 
unei jumătăți de veac 
de activitate, ii urăm 
din toată inima: La 
mulți ani! Șl noi suc
cese in muncă.

am- 
mai 
le-o

pe parcurs. 
Rolca ! Și 

ani. Ai ră- 
alți tineri

Apele tflmflduitonre 
ale stațiunilor noastre 
balneoclimaterice cu
nosc o utilizare din ce 
in ce mai largă, con
tribuind la întreține
rea șl Întărirea stftril 
de sănătate a multor 
sute de mii de oameni 
ai muncii in fiecare 
an. Pentru a face față 
solicitărilor crescinde 
se construiesc mari șl 
moderne unități sana- 
toriale, in cadrul că
rora se dă o atenție 
deosebită dezvoltării 
bazei dc tratament.

Corespunde asisten
ța medicală din sta
țiuni tuturor cerințe
lor ? Corespondenții 
„Scînteii" au între
prins o investigație in 
mai multe zone ale 
țării. Și iată unele 
constatări...

...Pentru prima dată 
— ne relatează cores
pondentul nostru din 
județul Bacău, Gh. 
Baltă — asigurarea 
cadrelor medicale de 
specialitate pentru a- 
cordarea asistenței sa
nitare balneare la Slă- 
nlc Moldova nu mai 
constituie o problemă. 
Incepind cu actualul 
sezon, aici lucrează 
permanent 25 de me
dici și un mare număr 
de cadre sanitare cu 
pregătire medie, ser
vind cei circa 3 000 de 
pacienți veniți în fie
care serie. Programul 
de lucru încearcă să 
satisfacă toate cerințe
le, fiind asigurat un 
serviciu permanent în 
două schimburi la toa
te cabinetele medicale 
de specialitate, iar în 
timpul nopții funcțio
nează un serviciu de 
gardă. Pentru efectua
rea procedurilor exis
tă cite 4—5 aparate 
care permit programa
rea concomitentă .șl 
tratarea unui mare 
număr de pacienți. 
In curînd, aici va in
tra în funcțiune un 
nou pavilion de fizio
terapie. Și totuși, pen
tru cite o afecțiune la 
nas. gît sau urechi 
trebuie să parcurgi 
30 km, pină la Tirgu- 
Ocna, deoarece nu 
există aici nici măcar 
pentru cîteva ore pe 
săptămină un medic 
de specialitate O.R.L. I

...La Tușnad și Bor- 
sec — ne informează 
Istvan Barlunck — 
s-au executat din timp 
toate reparațiile cu
rente la bazele sanita
re. La Tușnad, ince
pind din acest an s-a 
organizat activitatea 
bazei de tratament in 
două schimburi. La 
Borsec, prin lucrările 
efectuate la izvoarele 
de apă minerală, s-au

Inlăturat perturbările 
ce upăreau in activi
tatea curativă. Perso
nalul sanitar din aces
te stațiuni a fost Întă
rit cu încă patru me
dici specialiști șl nu
meroase cadre sanita
re. Folosind limbajul 
statisticienilor, putem 
spune că, în vara anu
lui 1974, la 13 paciențl 
revine cite un cadru 
sanitar, fapt ce vor
bește de la sine des
pre atenția deosebită 
acordată acestui sec
tor de activitate.

...In Singcorz-Băi — 
după cum relatează

Ion Anghel — au fost 
date în folosință, In 
anul trecut, două com
plexe sanatorlale mo
derne, avind 1 500 de 
locuri in camere cu 
confort superior, și au 
fost modernizate 17 
vile vechi, ele fiind 
dotate cu încălzire 
centrală, instalații de 
apă caldă și rece. Do
tarea cu aparatură 
medicală complexă, 
precum șl utilizarea 
judicioasă a factorilor 
de cură naturali asi
gură posibilitatea ca, 
pe lingă bolile de di
gestie, să fie tratate 
aici cu eficiență spori
tă o serie de maladii 
asociate: diferite for
me de reumatism cro
nic, afecțiuni ale căi
lor respiratorii supe
rioare, alergii, tulbu
rări vasculare etc.

Dacă din punctul de 
vedere al bazei de ca
zare și tratament, al 
dotării, nu poți repro
șa nimic, in schimb 
din cei 28 de me
dici prevăzuți, în pre
zent lucrează doar 
12, din care numai doi 
sînt specializați in 
balneologie. Pe plan 
local s-a încercat, re
cent. o rezolvare. Di
recția sanitară a de
tașat, in actualul se
zon. 6 medici în stațiu
ne de la circumscripții
le sanitare din județ. 
Dar este o rezolvare 
de moment. Care ar fi 
soluția ? Directorul 
medical al stațiunii, 
doctorul Traian Șan- 
dor, sugerează ; încă

din perioada staglatu- 
ril să fie repartizați in 
stațiunea balneoclima
terică Singeorz-Băt ti
neri medici. Aceștia 
vor avea posibilitatea 
să se specializeze In 
balneologie, să desfă
șoare o permanentă și 
utilă activitate.

...In fiecare serie, 
stațiunile balneare de 
pe valea Oltului — ne 
informează Ion 8tan- 
ciu — funcționează la 
capacitatea maximă, 
ele găzduind peste 
5 000 de oameni al 
muncii din țară ®au 
turiști străini. Pentru 
completarea șl moder
nizarea bazelor de tra
tament, numai in pri
mele cinci luni din 
acest an au fost pro
curate o serie de apa
rate și instrumente 
medicale din țară sau 
din import in valoare 
de peste 600 000 lei. 
Din Inițiativa medici
lor Constantin Năstase 
și Emil Jianu, de la 
stațiunea Govora, nu
meroase aparate au 
fost realizate prin au- 
todotare în atelierele 
proprii de Întreținere.

Dar, din stațiunile 
de po valea Oltului 
lipsesc multe cadre 
medicale cu studii su
perioare. Soluția de 
ultimă oră de a detașa 
aici cițiva medici din 
țară nu este de natură 
să rezolve acest ne
ajuns, pentru simplul 
fapt că stațiunile func
ționează întregul an și, 
ca atare, asistența sa
nitară este în perma
nență solicitată in e- 
gală măsură. Este ade
vărat că la Călimă- 
neșli-Căciulata și-a în
ceput activitatea o cli
nică balneară cu 100 de 
locuri, menită, prin
tre altele, să pregă
tească medici balneo- 
logi, dar aceștia vor 
pleca apoi și în alte 
stațiuni. Deci, soluțiile 
mai trebuie căutate.

...Mai mulți cores
pondenți atrag atenția 
asupra potențialului 
balnear pe care îl re
prezintă așa-numitele 
stațiuni locale. Unele, 
ca Slănicul-Prahova, 
Balvanyos, Praid sint 
cunoscute și solicitate. 
Majoritatea însă — și 
în întreaga țară sint 
peste o sută — trăiesc 
in anonimat. Nefiind 
cunoscute — nici mă
car în virful de sezon 
balnear, care a și în
ceput — ele nu sint 
solicitate la deplina 
capacitate. Relevăm a- 
cest fapt, deoarece nu 
încape îndoială că a- 
ceste stațiuni ar putea 
juca un rol Însemnat 
in degrevarea centrelor 
balneoclimaterice mari, 
suprasolicitate

întrecerea socialistă

I
I

Șoferii clujeni în
CLUJ (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Al. Mureșan). Colectivul 
întreprinderii de transporturi 
auto Cluj, inițiatorul chemării 
la întrecere in acest an a tutu
ror unităților din ramură, a rea
lizat, in primele 5 luni ale anu
lui peste prevederi, mai bine de 
1 000 000 tone transportate și

aproape 40 milioane călători/kl- 
lometri. Acest succes este ro
dul aplicării unor metode ori
ginale de optimizare a transpor
turilor de mărfuri, obținindu-se 
o îmbunătățire simțitoare a co
eficientului de utilizare a par
cului auto.

A

NU E RENTABIL SA PRIVEȘTI CERUL
CÎND Al PLOAIA... LA ROBINET

în județul Ialomița, culturile 
prăși toare — porumbul, floarea-soa- 
relui, sfecla de zahăr, soia etc. — sint 
în faza dezvoltării intense, cind ne
voia lor de apă este foarte accen
tuată. Aceasta face necesar ca în 
toate unitățile agricole care au ame
najări pentru irigații, udările să con
tinue cu intensitate. în multe unități 
agricole așa se procedează, se desfă
șoară o adevărată bătălie pentru a- 
sigurarea umidității necesare cultu
rilor. Pe ansamblul județului, pină 
pe data de 14 iunie, întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele agri
cole au aplicat udarea intii pe o 
suprafață de 160 000 ha, a doua pe 
95 500 ha, a treia pe 43 000 ha și este 
în curs udarea a patra la legume. 
Rezultate bune la irigarea culturilor 
au cooperativele 
Borcea, Ciocănești, Unirea, Indepen
dența, Vlad Țepeș și altele. Impor
tant este insă ca, pe toate terenurile 
amenajate, să se facă udarea culturi
lor cu toată capacitatea existentă. Am 
urmărit această problemă în sistemul 
de irigații Ciulnița, care are o supra
față amenajată de 24 000 ha. Pină in 
prezent, udarea intii s-a făcut pe 
20 175 ha, a doua — pe 6 400 ha, iar 
a treia — pe 1 207 ha. Reținem faptul 
că pe aproape 4 000 ha culturile nu 
au fost udate nici măcar o singură 
dată. Determinările efectuate la 
laboratorul de avertizare a sistemu
lui au reliefat că pe unele terenuri 
rezerva de apă a ajuns la coeficien
tul de ofilire a plantelor. Cum este 
posibil acest lucru ?

Pentru perioada de la 8 la 15 iu
nie s-a prevăzut irigarea a 6 500 ha, 
suprafață care a fost programată și 
acceptată de unitățile agricole bene
ficiare. întreprinderile agricole de 
stat respectă și chiar depășesc supra
fețele stabilite a se iriga. Astfel, pe 
terenurile întreprinderilor agricole de 
stat Ivănești, Dragalina și Ciulnița, 
zeci șl sute de aripi de udare Iți dau 
imaginea unei ploi adevărate. In 
schimb, pe terenurile cooperativelor

agricole Ștefan Vodă, Dragalina șl 
Brincoveni, abia întilnești ici și colo 
cite două-trei aripi de udare in func
țiune. Motopompele, înșirate de-a 
lungul canalelor de irigații, sint 
inerte ca și majoritatea coloanelor de 
aspersoare întinse printre culturi. Cu 
această observație am intrat de fapt 
direct in subiectul discuției noastre 
prin care am căutat răspuns la în
trebarea : de ce nu se irigă peste 
tot la întreaga capacitate ? „Con
ducerile unor cooperative agricole pe 
care le servim acceptă programele

cooperativa agricolă din Dragalina. 
Din cele 3 300 ha amenajate pentru 
irigat, udarea întii s-a făcut numai 
pe 2 361 ha, iar a doua — pe 197 ha. 
De ce atît de puțin ? Oare deficitul 
de umiditate din sol este mai mic pe 
terenurile acestei cooperative agri
cole decit pe cele ale Întreprinderii 
agricole de stat Ciulnița ? Nicide
cum 1 Analizele de laborator arată 
că deficitul de apă din pămlnt pe 
unele parcele cu griu este cuprins 
între 800 și 1 000 metri cubi la hectar. 
De ce atunci se Irigă suprâfețe atit

agricole Pietroiu,
De ce unele cooperative din sistemul de irigații 

Ciulnița fac excepție de la practica generală

de udare stabilite — ne spunea 
lng. Alexandru Jugănaru, șeful aces
tui sistem de irigații. Dar nu reali
zează niciodată suprafețele prevăzute 
a se iriga". Ce anume determină 
această situație ? Să ne referim la 
două unități agricole care se află in 
situații diametral opuse.

La întreprinderea agricolă de stat 
Ciulnița, udarea întii s-a făcut pe 
toată suprafața amenajată de 3 762 ha. 
Tov. Ion Timiș, directorul întreprin
derii, ne-a spus că la toate fermele 
se respectă programele de udări, 
intrucit numai in acest fel se pot 
realiza producțiile planificate a se 
obține in condiții de irigare. Aici, 
la toate fermele s-a trecut la iriga
rea griului pentru a treia oară. In 
paralel, udările se desfășoară neîn
trerupt, în două schimburi, ziua 
și noaptea, la lucernă pe 450 ha, floa- 
rea-soarelui — 250 ha, porumb pe 
600 ha și la soia pe 550 ha.

Cu totul altfel stau lucrurile la

de mici T Ion S. Chivu, președintele 
cooperativei agricole, ne-a decla
rat că, din cel trei ani de cind a fost 
dat in exploatare sistemul de irigații, 
anul acesta udările se desfășoară cel 
mai bine. Ce înseamnă, de fapt, „cel 
mai bine" ? Culturile de pe 900 ha 
amenajate nu au fost irigate nici mă
car o dată. Nu au fost organizate 
echipe permanente de cooperatori 
pentru mutarea aripilor de udare. 
Față de aceste neajunsuri, conduce
rea cooperativei agricole consideră că 
nu are nici o răspundere. Aceasta 
deoarece — susține președintele — 
motopompele au fost predate pentru 
exploatare stațiunii de mecanizare a 
agriculturii Dragalina, care răspunde 
de aplicarea udărilor.

Nu numai la Dragalina, ci și în alte 
locuri, consiliile de conducere, spe
cialiștii cooperativelor consideră că, 
din moment ce au predat motopom
pele stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii, nu mal trebuie să se

ocupe de irigații. O atare poziție, d» 
a privi ca cineva din afară problema 
irigațiilor, este greșită și dăună
toare. In fond, conducerile coope
rativelor, specialiștii poartă în pri
mul rind răspunderea pentru apli
carea tuturor măsurilor — inclusiv 
a irigațiilor — necesare realizării 
producțiilor prevăzute. Iată de ce, o 
intervenție fermă a organizațiilor de 
partid din aceste unități pentru În
tronarea unei înalte răspunderi in 
domeniul irigațiilor, in respectarea 
programelor de udări este mai mult 
decit necesară.

In încheiere, supunem atenției De
partamentului de îmbunătățiri fun
ciare și celorlalți factori de răspun
dere din Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor citeva 
probleme ridicate de specialiștii din 
unitățile agricole vizitate, de a căror 
rezolvare depinde folosirea la capa
citatea maximă a amenajărilor de 
irigații din sistemul Ciulnița.

Suprafețe mari de teren, situate la 
marginea sistemului Ciulnița, nu pot 
fi irigate integral. Astfel, unele sta
ții terminus, care servesc întreprin
derile agricole de stat Ciulnița, Ivă- 
nești și Drumul Subțire, din cauză 
că rețeaua de canale de aducțiune a 
fost subdimensionată, nu pot asigura 
apă decit pentru irigarea a circa ju
mătate din suprafețele pe care le 
servesc. De asemenea, se simte acut 
lipsa unor piese de schimb pentru 
echipamentul de udare prin asper- 
siune : coliere, racorduri rapide, con
ducte cu priză pentru aspersoare șl 
furtunuri de refulare de la moto- 
pompe.

Sint probleme care trebuie rezol
vate urgent pentru ca in sistemul de 
irigații Ciulnița udările să se poată 
face la timp, așa cum cer nevoile 
solului, pentru ca plantele să nu su
fere de lipsă de apă, pentru a nu se 
diminua cu nimic producțiile pre
văzute.

Aurel PAPADIUC
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O carocîerlsticâ o ocllvltâ|ll Partidului Comunist Român In porloodo 
premergătoare celui de-al doilea război mondial ou constltult-o cana
lizarea și organizarea voinței de luptă a poporului român împotriva fas
cismului, eforturile perseverente pentru unirea împotriva pericolului fas
cist o tuturor forțelor democratice șl patriotice, pe platforma comunâ a 
salvgardării libertăților democratice, Integrității teritoriale, Independenței 
șl suveranității naționale. Mobilitatea șl elasticitatea cu care a acționat 
Partidul Comunist, priceperea de a imblna formele Ilegale a!e muncii 
revoluționare cu cele legale șl semilegale șl-au găsit o expresie elocventă 
in crearea unul șir de organizații democratice, care au reușit un anumit 
timp 6ă activeze in condiții de legalitate, contribuind la atragerea in 
lupta antifascistă o unor diverse categorii soclole. Intre aceste organi
zații se înscriu COMITETUL NAȚIONAL ANTIFASCIST șl FRONTUL STU

DENȚESC DEMOCRAT, de la a căror întemeiere ee împlinesc In aceste 
zile 41 șl, respectiv, 39 de ani.

In perspectiva evoluției Istoriei apare cu toată claritatea flllațlunea 
directă dintre activitatea acestor organizații șl făurirea, In anii celui de-al 
doilea război mondial, a coaliției largi antihitleriste, cuprinzînd toate 
forțele de bază ale națiunii române, practic întregul popor, care avea 
să asigure victoria Insurecției naționale antifasciste armate din august 
1944.

In anul țublllar al celei de-a XXX-a aniversări a eliberării, poporul 
nostru cinstește glorioasele tradiții patriotice șl revoluționare ale par
tidului — sufletul viu șl forța dinamizatoare a luptei antifasciste a po
porului român, exponentul fidel al Intereselor clasei muncitoare, stegarul 
marilor bătălii pentru eliberarea națională șl socială a patriei.

„Chemăm la acțiune neșovăitoare pe toți 
cei ce lucrează cu brațul sau cu mintea,

In timpul celor 18 luni cit s 
activat, din iunie 1933 pină in 
noiembrie 1934, Comitelui Națio
nal Antifascist s-a afirmat ca o 
organizație patriotică combativă, 
un factor de polarizare a mișcării 
antifasciste a maselor largi popu
lare din țara noastră. Creată in 
iunie 1933, prin activitatea desfă
șurată de Partidul Comunist Ro
mân, organizația reunea in rindu- 
rile sale reprezentanți ai celor 
mal diverse categorii sociale. Esle 
semnificativă însăși componența 
conducerii organizației — condu
cere care includea personalități 
prestigioase ale vieții publi
ce și culturale : Iorgu Iordan 
(președinte). Petre Constantinescu- 
Iași (vicepreședinte) Victor Ghe- 
rasim (secretar), I. Mironcscu, 
Constantin Motaș, Radu Cernătcs- 
cu. Tudor Bugnariu. Cicerone 
Theodorescu, Ilie Cristea, Barbu 
Lăzăreanu, Scariat Callimachi, Ion 
Iliescu și alții.

în toamna anului 1934, urmărind 
întărirea Comitetului Național An
tifascist cu cadre revoluționare 
provenite din rindurile tineretului 
muncitoresc, Secretariatul C.C. al 
P.C.R. a desemnat ca reprezentant 
al tineretului din Capitala in ca
drul comitetului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe atunci in 
virstă de 16 ani. Militanții. revo
luționari, împreună cu care a ac
tivat in acea perioadă, își amin
tesc că încă de atunci se manifes
tau pregnant trăsăturile ce aveau 
să caracterizeze activitatea lui ul
terioară — pasiune revoluționară, 
energie, tenacitate și combativi
tate de clasă, clarviziune politică, 
devotament neprecupețit față de 
interesele naționale.

în acest context, se poate arăta 
că in noiembrie 1934 Comitetul 
Național Antifascist, Partidul So
cialist Unitar și Liga Muncii au 
adresat Ministerului de Interne un 
memoriu, in care se protesta îm
potriva persecuțiilor antidemocra
tice și măsurilor represive — ca 
suprimarea unor ziare cu tendință 
antifascistă, închiderea unor se
dii ale organizațiilor democra
tice ; totodată, in memoriu se 
exprima protestul față de „mal
tratarea Ia Poliția Capitalei a 
muncitorului Nicolae Ceaușescu, 
membru al Comitetului Național 
Antifascist".

Compoziția și activitatea Comi
tetului Național Antifascist ilus
trează grăitor faptul că mișcarea 
antifascistă din România a folosit, 
incâ de la începuturile sale, forme 
de organizare și acțiune menite să 
faciliteze cuprinderea celor mai 
largi pături sociale pentru stăvili
rea pericolului fascist.

Comitetul Național Antifascist a 
desfășurat o vastă activitate pen
tru atragerea in mișcarea antifas
cistă a unor categorii cit mai largi 
de cetățeni, avînd preocupări și 
convingeri politice diferite, dar 
uniți prin voința comună de a 
bara calea fascismului in Româ
nia. „Slringind in jurul acțiunii 
antifasciste pe toți cei care lucrea
ză cu brațul sau cu mintea la 
orașe și sate — arăta Apelul dat 
publicității in iulie 1933 — vom 
putea stăvili in România triumful

la orașe 
unul curent care poartă In el 
germenul de distrugere a tot ce 
este izvor de muncă șl gindlre. 
Cu acest țel chemăm la organizare 
temeinică șl muncă neșovăitoare".

Puternica stare de spirit anti
fascistă a maselor s-a reflectat in 
marele număr de adeziuni sosite 
pe adresa C.N.A., In crearea co
mitetelor regionale si locale anti
fasciste, In constituirea Comitetu-

și sate"
afirma cu o vigoare cresdndă, 
creșterea influenței și întărirea le
găturilor partidului comunist cu 
masele au alarmat clasele exploa
tatoare. „Activitatea mișcării anti
fasciste din România — se arăta 
intr-o Sinteză informativă Întoc
mită de biroul de studii al Direc
ției Generale a Poliției — este cu 
atit mai periculoasă ordinii și si
guranței statului, cu cit s-a dove-

41 DE ANI DE EA CREAREA 
COMITETULUI NATIONAL ANTIFASCIST

de organizații democratice — printre 
care C.N.A.. procesele Înscenate 
unor militanțl de frunte al mișcă
rii antifasciste nu a putut stă
vili combativitatea maselor popu
lare, puternicul curent spre uni
tate al forțelor patriotice care — 
coalizate in cadrul Frontului De
mocratic — au obținut o răsună
toare victorie in alegerile parla
mentare parțiale din anul 1936. 

Orientarea clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român, reflectind 
interesele și starea de spirit ale 
poporului român, a dat posibilitate 
mișcării noastre antifasciste să ri
dice la lupta pături largi ale popu
lației și să bareze astfel pentru un 
timp ascensiunea fascismului spre 
putere.

Imagine de la una din manifestațiile împotriva fascismului ale tineretului universitar 
(reproducere după ziarul „Dimineața" din 16 Ianuarie 1935) 

0 viguroasă expresie 
a patriotismului și combativității 

tineretului intelectual
lui Antifascist al Tineretului, 
precum și a Comitetului Antifas
cist al Femeilor.

Un rol important In mobilizarea 
opiniei publice împotriva perico
lului fascist au îndeplinit un șir de 
publicații editate de C.N.A., prin
tre care „Buletinul mișcării anti
fasciste", ..Clopotul", ..Alte zări", 
„Ecoul", „Cuvintul nou“. „Echipa". 
„Momentul", „Așa". „îndrumarea", 
„Veac nou", „Banater Deutsche 
Zeitung".

Propunerile repetate adresate de 
C.N.A. partidelor social-democrat 
și socialist-unitar in vederea reali
zării unității de acțiune au găsit 
ecou favorabil in mașa membrilor 
acestor partide, inclusiv a militanr 
ților de stingă din conducerea aces
tora, ceea ce a înlesnit, in toamna 
anului 1934, încheierea unui acord 
— care, pe drept cuvint, poate fi 
apreciat ca o primă verigă a Fron
tului popular antifascist — intre 
organizații de masa conduse da 
P.CR. — Comitetul Național Anti
fascist și Liga Muncii — pe de o 
parte, și Partidul Socialist Unitar, 
pe de altă parte. înțelegerea avea 
la bază un program de revendi
cări ce prevedea acțiuni comune 
pentru : îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai ale oamenilor 
muncii ; dreptul de organizare și 
întrunire ; libertatea presei : elibe
rarea conducătorilor luptelor mun
citorilor ceferiști și petroliști și a 
tuturor antifasciștilor arestați ; 
lupta contra Gărzii de Fier și a 
celorlalte organizații fasciste.

Tn spiritul programului adnotat, 
organizațiile semnatare au inițiat și 
desfășurat în mai multe localități din 
țară puternice acțiuni împotriva 
pericolului fascist, ca și pentru 
aoăraroa intereselor imediate ale 
oamenilor muncii. Pe linia orientă
rii unitare stabilite de partid.
C.N.A. a luat curs
lucrarea cu Frontul

spre con
Plugarilor,

MADOSZ și alte organizații de
mocratice. Comitetul Național An
tifascist și-a adus contribuția, in 
același timp, la lupta contra fas
cismului pe plan internațional, 
manifestindu-șl solidaritatea, prin 
cele mai diverse mijloace, cu for
țele antifasciste din alte țări.

Dezvoltarea mișcării antifasciste. 
In cadrul căreia clasa muncitoare, 
lncepind să acționeze unitar, se

dit că programul de luptă contra 
fascismului și războiului este pre
văzut cu manifeslațiuni, demon- 
strațiuni și greve de masă in toate 
întreprinderile publice, pe baza 
frontului unic de jos, contra stării- 
de asediu, contra legilor conside
rate de represiune și pentru elibe
rarea tuturor deținuților politici../'.

Vaiul de represiuni dezlănțuit de 
cercurile guvernante în noiembrie 
1934 prin instituirea stării de ase
diu, scoaterea in afara legii a 32

Totodată, experiența acumulată 
In perioada antebelică a fost de 
mare utilitate partidului In anii 
războiului, cind acesta s-a afirmat 
ca organizatorul eroicei rezistențe 
antifasciste, catalizatorul voinței 
de luptă a poporului român, fac
torul decisiv al coalizării tuturor 
forțelor democratice și patriotice 
în organizarea actului Istoric din 
august 1944 — momentul epocal 
care a marcat începutul unei noi 
ere, de libertate și progres, în des
tinele României.

Dr. Aurică S1MION
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Facsimile din presa vremii reflectind activitatea Comitetului Național 
Antifascist

In activitatea sa de mobilizare a 
maselor largi în lupta antifascistă. 
Partidul Comunist Român a acor
dat o atenție deosebită tineretului 
de toate categoriile — muncitoresc, 
sătesc ca și universitar. în ce pri
vește tineretul universitar, se cu
vine a fi relevat faptul că încă in 
primăvara anului 1935, sub îndru
marea P.C.R., s-a format un comi
tet de inițiativă la București, care 
trebuia să pună bazele unei orga
nizații democratice a studcnțlmii. 
Organizația s-a constituit în iunie, 
sub denumirea Frontul Studențesc 
Democrat, reunind In rindurile sale 
atit studenți comuniști, cit si so- 
cial-democrați, Inclusiv studenți 
membri ai parti
dului național-ță- 
rănist sau al altor 
partide, precum 
și studenți nein- 
cadrați în nici un 
partid. Explicind 
sensul acestei ti
tulaturi, ziarul 
„Studentul ro
mân" — organul de presă al F.S.D., 
apărut la 27 iunie 1935 — scria : 
„Front studențesc pentru că Implică 
ideea unei grupări largi, a unui 
front al întregii studențimi pentru 
apărarea intereselor ei economice și 
culturale. Front democratic pentru 
că apărarea conștientă a intereselor 
profesionale nu poate fi dusă decît 
de studenții democrați ale căror 
concepții nu permit folosirea stu
denților la diversiuni politice reac
ționare".

Constituirea F.S.D. la București 
a avut un larg ecou in rindurile 
studențimii ; la Iași și Cluj s-au 
înființat in scurt timp organizații 
similare, iar in unele reședințe de 
județ — Tirgoviște, Tr.-Măgurele, 
Constanța, Huși, Botoșani etc. — 
s-au creat comitete ale F.S.D. Ac
tivitatea F.S.D. s-a bucurat de spri
jinul unor proeminente personali
tăți ale vieții universitare.

Crearea noii organizații a fost sa
lutată cu bucurie de presa progre
sistă. „Zi de zl citim in ziare că, pe 
deasupra tuturor credințelor politi
ce și religioase, studenții încheie 
Frontul Studențesc Democratic îm
potriva huliganismului și pentru a- 
părarea nevoilor profesionale. La 
București, Iași, Cluj ctc. el esle o 
realitate" — scria ziarul „Raza", 
care apărea la Botoșani.

De la început, noua organizație 
a-a situat în fruntea luptei pentru

satisfacerea unor nevoi Imediate ale 
Btudențimii — reducerea taxelor u- 
niversitare, desființarea taxelor de 
rectorat și de examen, mărirea 
burselor și distribuirea lor prin 
comitete studențești, sporirea locu
rilor in cămine si cantine. Astfel, 
tn 1936 lupta unită și hotărită a stu
denților in drept din București, 
Cluj și Iași, sprijinită de grupul a- 
vocaților democrați, a reușit să im
pună modificarea unor prevederi 
ale legii avocaților care îngrădeau 
accesul tinerilor săraci În magis
tratură.

O intensă activitate a desfășurat 
Frontul Studențesc Democrat pen
tru demascarea pericolului fascist,

39 DE ANI DE LA CONSTITUIREA 
FRONTULUI STUDENȚESC DEMOCRAT

pentru atragerea studenților In miș
carea antifascistă. Aceasta a avut 
o însemnătate cu atit mai mare cu 
cit tocmai in rindurile studenților 
încercau în mod deosebit să se 
implanteze șl să-și recruteze ca
dre organizațiile fascjste, prin 
demagogie și diversiune. Acțiu
nile huliganice puse la cale de 
Garda de Fier in universități — a- 
menințările proferate la adresa ca
drelor didactice cu convingeri de
mocratice, încercările de a arde 
cărțile oamenilor de știință șl cul
tură progresiști, atacurile împotri
va unor cămine studențești, mani
festările rasiste, antisemite s-au 
lovit de rezistența viguroasă a 
studenților democrați, au primit 
din partea lor o ripostă fermă. 
Cind. bunăoară, la 23 ianuarie 1936, 
elemente huliganice au încercat să 
împiedice ținerea unei adunări stu
dențești democrate in București, 
citeva sute de student! au respins 
pe provocatori, manifestînd apoi 
pină tîrziu pe străzile Capitalei sub 
lozinci ca „Jos fascismul". „Cerem 
interzicerea organizațiilor fasciste", 
„Vrem pace", „Trăiască Frontul 
PoDular".

în cursul lunii mai, cind, în urma 
arestării unor studenți legionari, 
organizațiile fasciste au încercat să 
provoace o grevă generală in u- 
niversități, Frontul Studențesc De
mocrat a mobilizat tineretul uni

versitar să zădărnicească această 
grevă, să respingă încercările le
gionarilor de a împiedica lntfarea 
profesorilor și studenților în amfi
teatre. Eșecul grevei a ilustrat a- 
versiunea marii majorități a ti
neretului universitar față de fas
cism. Presa a comentat elogios 
victoria forțelor progresiste ale 
studențimii. Ziarul „Arena" scria, 
de pildă, că „studențimea demo
crată arată întregului tineret mun
citor din România calea victo
riei împotriva fascismului, calea 
frontului tinerei generații".

Frontul Studențesc Democrat s-a 
afirmat ca o forță importantă în 
mișcarea de solidaritate a tinere

tului șl, țn gene- 
•» poporului 

român cu lupta 
forțelor democra
tice de pretutin
deni împotriva 
pericolului fas
cist, pentru apă
rarea libertății 
popoarelor și a 

păcii. Studenții democrați au luat 
parte activă la ampla mișcare de 
ajutorare a Spaniei republicane 
contra rebeliunii franchiste și a in
tervenției armate a statelor fascis
te, au desfășurat o fructuoasă ac
tivitate in asociațiile „Tinerimea 
amică româno-franceză" și „Ana
tole France" pentru popularizarea 
succeselor Frontului Popular din 
Franța etc.

Ca și celelalte organizații demo
cratice. Frontul Studențesc Demo
crat a avut de înfruntat prigoana 
autorităților, unii din conducătorii 
și membrii săi fiind exmatriculați 
din facultăți, arestați și condam
nați. în aceste condiții, el nu a mal 
putut activa public. Acționind în 
strinsă legătură cu U.T.C., studen
țimea democrată, antifascistă a fo
losit posibilitățile legale și ilegale 
pentru a-șl continua lupta. O serie 
de membri al F.S.D. au primit în
sărcinări în cadrul organizațiilor 
Partidului Comunist, in cadrul 
U.T.C., precum și în Uniunea pa- 
trioților șl In alte organizații cu 
caracter larg democratic, progre
sist, aducindu-și contribuția la 
marea luptă împotriva fascismului 
ce avea să fie încununată victo
rios, după aproape un deceniu, 
prin insurecția de la 23 August 
1944

Dr. Fl. DRAGNB

Un răspuns promițător pentru 
constructorii din Bacău și Comănești

Apelul beneficiarilor și mentorilor de pe șantierele celor două noi 
fabrici din c.d.-JÎ combinatelor de prelucrare a lemnului din Eacău 
și Cor/.jnc-ș'.i, publicat in ziarul nostru de sîmbătâ, 15 iunie a.c., a 

întreprinderile furnizoare vizate : „23 August" și, 
respect;’.,' Uzina de construcții ș; reparații de utilaje din București.

Uzina da construcții 
ți reparații de utilaje 

din București
— Semnalele critice din Bacău țl 

Comănești au f:-t analizate cu răs
pundere de colec ivul nostru de con
ducere și s-au luat măsuri rapide 
pentru îndreptarea lucrurilor — ne-a 
«pus ir.g. Horea Paraschiv, direc’o- 
rul uzinei. In primul rind, vă fac 
cunoscut că ejeclorul destinat inves
tiției din Comănești este executat și 
miine (n. n. — astăzi, 13 iunie a. c.) 
va fi expediat pe șantier. El va fi 
primit de către beneficiar cel mal 
tirziu pe data de 20 iunie. în ace
lași timp, pentru a scurta la mini
mum durata montajului acestui uti
lai. trei specialiști ai întreprinderii 
noastre au fost detașați pe șantier, 
ru sarcina expresă de a coordona șl 
participa direct la toate fazele de 
montaj.

Cit despre mașina da presărat 

așchii, necesară punerii In funcțiune 
a fabricii din combinatul băcăuan, 
precizez că intirzierea in realizarea 
și livrarea ei se datorează unor 
greutăți independente d? unila’ea 
noastră. Prototipul acestei mașini, 
livrat de mai multe luni la C.P.L. 
Toplița, n-a fost omologat la timp 
de către beneficiar, pentru a se pu
tea începe producția de serie. Nece
sitățile impuse de finalizarea inves
tiției din Bacău ne-au determinat 
să aplicăm o serie de măsuri orga
nizatorice și tehnice de natură să 
grăbească execuția acestui utilaj, 
în acest sens, producerea mașinii de 
presărat așchii este urmărită zilnic, 
cu prioritate, iar pentru realizarea 
mai rapidă a unor părți componen
te ale sale au fost puse in funcțiune 
un atelier de debitare centralizată și 
un valț de îndoit tamburi.

Sint măsuri care ne dau certitudi
nea că acest utilaj va fi executat 
pină la data de 30 iunie a. c., iar in 
prima decadă a lunii următoare va 
li livrat $i primit de mentori. 

întreprinderea 
„23 August "-uucureșîi

— în conformitate cu prevedenlo 
contractuale, presa hidraulică pen- 
iru linia de P.A.L. de la Bacău tre
buia livrată in anul 1973 — ne-a
spus tov. Dumitru Miha’e, inginer- 
ș f al întreprinderii „23 August". 
Prototipul nu a fost însă omologat 
la vreme din vina partenerului de 
contract — Unitatea de servicii teh
nice pentru obiective in construcți«- 
București din cadrul Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, care nu a asigurat 
importurile de completare in terme
nul prevăzut, ci cu o intirziere de 
10 luni. Mai mult decit atit, după 
executarea prototipului, acesta nu a 
putut fi omologat din cauză că au 
lipsit de pe șantier unele utilaje ce 
condiționau funcționarea presei — 
utilaje care trebuiau aduse tot de 
partenerul de contract amintii. Prac- 
l;?. la presa pentru C.P.L. Bacău 
fabricația nu a inerput decit la 
J0 martie a. c. Și la ora actuală lip
sesc ur.ele piese pe care partenerul 
de contract nu ni le-a pus încă la 
dispoziție, deși trebuia să o facă cu 
10 luni in urmă. în această situa
ție, vom depune eforturi susținute 

pentru finalizarea montajului presei. 
Efectuarea probelor însă va depinde 
și de partenerul contractual.

— Desigur, in ce privește execu
tarea propriu-zisă a utilajului- sînt 
Încă unele probleme a căror rezol
vare trebuie să o găsim noi, cei din 
secție, a adăugat tov. Marian Avram, 
secretarul comitetului de partid al 
secțiilor de utilaje complexe. îi asi
gurăm pe tovarășii din Bacău că ne 
vom mobiliza forțele și vom orga
niza astfel producția pentru ca presa 
să fio montată și expediată cit mal 
repede ; de asemenea, dacă vom fi 
solicitați, vom acorda în continuare 
asistență tehnică atit in timpul mon
tajului pe șantier, cit și in perioada 
de probe, pentru ca linia de P.A.L. 
să prddueă cit mal devreme. Intru- 
cit întreprinderea „23 August" are 
de livrat prese similare și altor șan
tiere ale Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții, pentru a nu fi periclitate terme
nele de punere In funcțiune a linii
lor de P.A.L. trebuie ca partenerul 
nostru de contract să asigure ime
diat importurile de completare ne
cesare executării și montării acestor 
utilaje.

Cristian ANTONESCU 
Corne 11 u CARLAN

Timpu i aur
(Urmare diu pag. I)

lei — s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii.

— Vin de la fabrica de confecții 
„Secuiana" din Tirgu-Seeuiesc — ne 
informează Tomori Geza. în holul 
de la intrare se află un calendar ori
ginal, care arată ziua in contul că
reia se lucrează. Iată insă că. in 
locul datelor uzuale, am întilnit 
această inscripție : „La 3 iunie 1974 
am realizat prevederile planului 
cincinal". Orice comentariu devine 
inutil. S-ar cere doar o completare : 
din 20 de mari unități industriale 
ale județului Covasna, în care iși. 
îngemănează eforturile români și 
maghiari, 12 au și raportat, la în
ceputul lunii iunie, sărbătorirea zi
lei de 23 August.

— Aș propune să încheiem tele- 
conferința cu „cifra 10" — intervine 
Gheorghe Parascan.

— Ce semnificație are ?
— Zece sint Întreprinderile din ju

dețul Suceava care au și îndeplinit 
prevederile de plan pe primii patru 
ani. între acestea, notați la loc de 
frunte exploatarea minieră Vatra 
Dornei și șantierul de construcții- 
montaje al I.R.E. — ale câror colec
tive au realizat prevederile întregu
lui cincinal, iar acum se află prin 
1976 !

...Oamenii, prin faptele lor, stră
bat rapid viitorul, aducîndu-1 prin
tre noi, in prezentul fierbinte. 
Sint oamenii marii întreceri, oa
menii grăbiți ai celui de-al trei
lea deceniu de construcție socia
listă, care au și trecut pragul celui 
de-al patrulea deceniu. Niciodată ca 
astăzi n-au sunat mai adevărat, mai 
frumos aceste insuflețitoare cuvinte: 
..Timpu-1 aur, pe care-1 bați cu efi
gia muncii tale"...

VEȘTI DIN AGRICULTURĂ
CORESPONDENȚII „SCINTEII" TRANSMIT

PITEȘTI. In zona consiliului in- 
tercooperatist Căteasca-Teiu, din 
județul Argeș, a început amenaja
rea unui mare sistem de irigații 
și desecări. In prima fază, aici vor 
fi irigate prin conducte 7 000 de 
ha. Noul sistem va fi gata la finele 
anului 1975.

TIMIȘOARA. Specialiștii și mun
citorii Trustului de construcții și 
îmbunătățiri funciare Timișoara au 
început zilele acestea executarea 
unor ample lucrări hidroameliora- 
tlve în zona Recaș-Chizătău, me
nite să redea agriculturii, la Între
gul potențial productiv, o supra
față de 4 700 hectare. Importante 
lucrări de îmbunătățiri funciare se 
desfășoară și in alte zone ale ju
dețului Timiș. în zona Checea- 
Jimbolia, bunăoară, s-a deschis de

r
I LA ÎNTREPRINDEREA DIN ARAD

j Noi tipuri
i ARAE> (Corespondentul „Scln- 
) teii". Constantin Simion). — De 
i la începutul anului și pină acum, 
’ la întreprinderea din Arad au 
L fost introduse in fabricație patru 
< tipuri noi de vagoane, alte trei 
1 prototipuri găsindu-se intr-un i stadiu avansat de execuție. Cel 
’ mai nou tip lansat în fabricație 
( la începutul acestei luni este 
i vagonul acoperit pe două osii 
1 destinat exportului. De remarcat 
i-----------------------------------------  

curind un mare șantier de desecări 
pentru scoaterea de sub influența 
excesului de umiditate a unei su
prafețe de 54 000 hectare. Tot in 
acest an au început lucrările pen
tru desecarea unei suprafețe de 
7 500 hectare și îndiguirea altor 
6 530 hectare in zona rlului Lavița.

BUZĂU. In comuna Cărpinlștea, 
situată într-o zonă supusă eroziu
nii și alunecărilor de teren, s-au 
desfășurat un schimb de experien
ță și o consfătuire de lucru a ca
drelor de conducere din coopera
tivele agricole din județul Buzău 
ce dețin suprafețe supuse degra
dării. Comunicările și referatele au 
fost susținute de specialiști din u- 
nitățlle agricole și de la Institutul 
agronomic din București.

de vagoane
că, în toată această perioadă, 
atenția colectivului întreprinde
rii s-a îndreptat cu prioritate 
spre acțiunile privind înnoirea 
producției, menținerea ei la un 
grad înalt de competitivitate. 
Notăm in acest sens că din 
cele 27 de tipuri de vagoane, 
prevăzute a se realiza în 1974 la 
Arad, 12 vor fi tipuri noi, cu 
caracteristici constructive și teh- 
nico-funcționale superioare.
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„MuEtumim din inimă partidului, 
dumneavoastră, iubite tovarășe 

Nicolae Ceausescu, pentru îndrumările 
si îndemnurile pline de căldură 

si dragoste fală de toii copiii tării"
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R„

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul celei dc-a î5-a ani

versări a organizației pionierilor, 
au fost adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R.. secretarului gene al 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, telegrame prin cave 
purtătorii cravatelor roșii mulțu
mesc din Inimă pentru atenția 
deosebita pe care o acordă celei 
mai tinere generații a țârii.

în telegrama adresată de CON
SILIUL NAȚIONAL AL ORGANI
ZAȚIEI PIONIERILOR se spune:

Urmi nd exemplul dumneavoastră 
strălucit de muncă și viață, Dio- 
nicrii iși fac in mod activ ucenicia 
revoluționară, insușindu-și in prac
tică idealurile de viață și compor
tare ale comuniștilor, dir.d din ce 
In ce mai mult dovadă de iniția
tivă și răspundere in activitatea 
lor de pregătire pentru a fi folosi
tori patriei și partidului.

Scoală a formării personalității 
comuniste, in spirit revoluționar, 
organizația pionierilor — condusă 
nemijlocit de Partidul Comunist 
Român — cultivă in rindurile tu
turor copiilor din țara noastră — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — respectul față 
da trecutul revoluționar de lup
tă al clasei muncitoare, față de 
realizările obținute de harnicul 
nostru popor in măreața operă de 
edificare a societății socialiste, 
contribuie, alături de școală și fa
milie, la educarea tinerei generații 
in spiritul muncii, al eticii și echi
tății socialiste.

Ne angajăm să creștem, in ca
drai organizației revoluționare a 
purtătorilor cravatelor roșii cu tri
color, tineri devotați trup și suflet 
Partidului Comunist Român, pa
triei socialiste, școlari harnici și 
iscusiți, dornici să-și însușească 
din ce In ce mai bine și mai pro
fund cuceririle științei și tehnicii, 
artei și literaturii, pentru a fi 
demni constructori ai socialismului 
și comunismului pe pămintul Româ
niei.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți pionierii și. școlarii țării vor 
lua parte, alături de părinții lor, 
la marile realizările ale poporului 
român, care — sub conducerea 
Partidului Comunist Român — în
făptuiește programul de edificare 
a socialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

în telegrama ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR DIN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI se scrie : Gindurile 
celor 100 000 de purtători ai crava
telor roșii cu tricolor din frumoasa 
Capitală a țării noastre se în
dreaptă pline de dragoste și nețăr
murită recunoștință spre dumnea
voastră, mult iubitul și înțeleptul 
conducător al partidului și statu
lui, primul președinte al Republicii 
Socialiste România.

Prin grija Partidului Comunist 

Român, a dumneavoastră personal, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne bucurăm de școli cu săli de 
cla-ă spațioase ș luminoase, de 
ateliere dotate cu aparatură mo
dernă. in caic, invățind și muncind 
cu seriozitate, zi de zi, ne străduim 
să devenim oameni multilateral 

de ai 
s- i'.'e i noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

în anul jubiliar al organizației 
noastre, noi, pionierii municipiului 
București, ne angajăm in fața 
dumneavoastră, mult iubite tova- 
r șe Nicolae Ceaușescu, să fim 
primii la învățătură și muncă, să 
fim cinstiți, domni și cutezători, să 
ne iubim cu înflăcărare patria, po
porul. Partidul Comunist Român.

Realizările obținute in activită
țile pionierești și școlare le reu
nim intr-un minunat buchet al re
cunoștinței. pe care îl oferim cu 
emoție și îndreptățită mindrie par
tidului iubit, dumneavoastră perso
nal, scumpe tovarășe secretar ge
neral. ca semn al recunoștinței ne
mărginite pentru copilăria noastră 
fericită și grija părintească ce 
ne-o purtați, pentru condițiile mi
nunate de muncă și de viață, pen
tru viitorul luminos ce ne stă in 
față — se menționează în telegra
ma CONSILIULUI JUDEȚEAN 
ARAD AL ORGANIZAȚIEI PIO
NIERILOR.

BIROUL CONSILIULUI JUDE
ȚEAN MUREȘ al organizației sem
nează, in numele a peste 55 000 de 
pionieri — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — și 
comandanții lor din acest județ o 
telegramă in care se scrie :

Ne angajăm ca vorba să devină 
faptă, să obținem succese deosebi
te la învățătură, in activitatea de 
pregătire pentru apărarea patriei, 
in muncile patriotice, activitățile 
tehnico-științifice, cultural-artistice 
și sportiv-turistice.

In anul jubiliar, anul marilor ani
versări, a XXX-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fascist 
și Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, iubite tovarășe 
secretar general, părinte scump și 
drag al tuturor copiilor patriei 
noastre, primiți salutul nostru pio
nieresc și zimbetele copilăriei feri
cite de pe minunatele plaiuri mu
reșene.

în telegrama ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR DIN JUDEȚUL HU
NEDOARA se scrie, intre altele :

Animați de sentimente de una
nimă dragoste și prețuire, pionierii 
hunedoreni, fii ai minerilor și si- 
derurgiștilor, ai intelectualilor și 
lucrătorilor de pe ogoarele ținutu
lui de legendă și istorie al Hune
doarei, vă transmit cu prilejul ce
lei de-a XXV-a aniversări a orga
nizației pionierilor un fierbinte 
mesaj de recunoștință pentru 
nețărmurita grijă pe care ne-o pur
tați, pentru tot ceea ce prin pil- 

duitoarea dumneavoastră aclivt- 
tate revoluționară ați făcut și faceți 
pentru tinăra generație a țării, 
pentru fericirea și prosperitatea 
națiunii noastre.

însuflețiți de marile evenimente 
ale anului, a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
— se snune in telegrama CONSI
LIULUI JUDEȚEAN CLUJ — coi 
aproape 60 000 de pionieri — ro
mâni, maghiari și de alte naționa
lități — împreună cu cei peste 3 000 
de comandanți instructori au în
cheiat acest an școlar cu rezultate 
bune și foarte bune la învă
țătură, disciplină și activitate 
obștească. Sintem bucuroși că pu
tem să vă raportăm că orga
nizația pionierilor din județul Cluj 
cuprinde in prezent 93,73 la sută 
din totalul școlarilor din clasele 
2—7. Sub îndrumarea organelor de 
partid, organizația noastră este ho- 
tărită să nu precupețească nici un 
efort pentru a-și aduce și in vii
tor contribuția sa la educarea co
munistă a tinerei generații.

în telegrama CONSILIULUI JU
DEȚEAN AL ORGANIZAȚIEI PIO
NIERILOR DIN MEHEDINȚI se 
scrie : Sintem hotâriți ca prin 
cercurile tehnico-aplicative din 
școli și case ale pionierilor, prin 
activitățile pionierești și prin tot 
ce oferă învățămintul românesc pe 
drumul luminos spre generalizarea 
primei trepte de liceu și de aici 
mai departe, așa cum prevede pro
gramul partidului, cum ați indicat 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne pregătim pen
tru muncă, pentru viață, să fim ur
mași de nădejde ai acestui popor 
ce. condus cu măiestrie de 
partidul comuniștilor, luptă pentru 
triumful comunismului pe pă
mintul românesc.

Vom munci neobosit pentru obți
nerea de rezultate tot mai bune la 
învățătură și in activitatea pionie
rească, ne vom face datoria față de 
patrie și partid, avind ca model 
figura luminoasă a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu.

Au mai trimis telegrame purtă
torii cravatelor roșii cu tricolor 
din MUNICIPIUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, MUNICIPIUL 
ODORHEIU SECUIESC, din partea 
pionierilor LICEULUI PEDAGO
GIC DIN CRAIOVA, CASEI PIO
NIERILOR DIN TIMIȘOARA, pio
nierilor ȘCOLII GENERALE DE 10 
ANI NIL 11 DIN ORADEA, pio
nierilor ȘCOLII GENERALE NR. 
8 DIN BAIA MARE, pionierilor și 
școlarilor din COMUNA CIPRIAN 
PORUMBESCU, pionierilor ȘCO
LII GENERALE NR. 3 DIN 
CÎMPULUNG MOLDOVENESC și 
COMANDAMENTULUI ORĂȘE
NESC AL PIONIERILOR DIN 
OCNA MUREȘ.

(Agerprcs)

Cine urmărește concerte
le orchestrei Radiotelcvi- 
ziunll nu se poate să nu 
remarce că in ultimele sta
giuni, și mai ales In sta
giunea ‘73—’74. tineretul 
s-a arătat deosebit de atras 
de aria sunetelor. Fap
tul nu este deloc sur
prinzător, aceasta reprezen- 
tind Încununarea unei În
delungi șl constante preo
cupări de a deschide tine
rilor gustul pentru muzică, 
de a le trezi interesul pen
tru sălile do concert. Ele
vii. studenții nu au fost in
vitați numai la ,.concertele 
educative”. într-un cu- 
vint. tineretului i s-nu 
deschis larg porțile Stu
dioului de concerte din 
strada Nuferilor. Și nu nu
mai la serile dedicate lor, 
ci la toate manifestările 
muzicale. Cu atît mai ma
re este bucuria melomanului 
cind vede că sala este ar
hiplină, clnd elevii și stu
denții, publicul de miine, 
sint pasionați, aplaudă o 
interpretare reușită, discu
tă asupra stilului unui 
compozitor, asupra manie
rei de abordare a unor pa
gini dificile de către diri
jor. orchestră...

Tineretul spectator, ti
neretul exigent, instruit, 
cunoscător al valorilor 
literaturii muzicalo uni
versale. tinerelul cu gust 
selectiv. cit spirit de 
discernămint. Numai de la 
Liceul nr. 21 sint 100 de 
elevi abonați. Liceul ,.N, 
Băl ce seu" arc 80 de abona
mente. liceul de muzi ă 
„George Enescu" — 40. Li
ceul de arte plastice — 40. 
Liceul nr. 25 — 40... șj lis
ta continuă. Prezenta ma
siva a acestora se ex
plică și prin existența unor 
profesori și elevi pasionați,

Iubitori al artei sunetelor, 
care țin permanent legă
tura cu organizatorii sta
giunii muzicale a Radiote- 
leviziunii, invită curent e- 
levil, profesorii să fie pre- 
renți la concerte. Șl dacă 
nu sint vAzuțl prea des stu
denții Conservatorului, în 
schimb fervcnțl auditori

tineri Interpret!. Astfel, de 
curind, sub bagheta Iul Lu
dovic Baci, am ascultat un 
concert de concerte, tn care 
au suit pe podium și 
tineri soliști. A avut loc 
prima audiție n Concertului 
pentru clarinet șl orches
tră de Tudor Ciorlea, o 
reușită lucrare in care vi
brează „cintecul lung” Șl

Cind tinerii 
se adresează 
tinerilor

PE MARGINEA CONCERTELOR 
ORCHESTREI RADIOTELEVIZIUNII

sint studenții de la filolo
gic. de la politehnică...

Tinerii se adresează tine
rilor. Radioteleviziunea și-a 
cultivat cu răbdare, cu con
secvență tinerctul-publio și 
in același timp a dat posi
bilitate tinerilor muzicieni 
să evolueze, să ia contact 
cit mai des cu publicul. 
Numai in această stagiune 
la Studioul din strada Nu
ferilor au avut loc șase 
..Tribune ale tinerilor so
liști”. Aooi, concertele edu
cative ale Conservatorului, 
găzduite toT de Radiotele- 
viziune. Și in concertele o- 
bișnuite au fost programați

clocotul mclopeelor noastre 
românești, in care se dez
lănțuie ritmul de joc oșe- 
nesc, un concert dedicat a- 
niversării eliberării Româ
niei de sub dominația 
fascistă, pagini cărora 
clarinetistul zâurelian Oc- 
tav ropa le-a dat, dună 
cum dorea compozitorul, o 
„măiastră glăsuire”. Pentru 
că Aurelian Octav Popa, in 
toate concertele sale, dă lec
ții de virtuozitate, de in
terpretare, iși dublează ca
litățile de solist cu cele de 
compozitor, recreind, im- 
provizind, îmbogățind re
almente partitura. In Con

PROGRAMUL I

s.on Teleșcoală.
îo.oo Curs de limba germană. 
io.ro Curs de limba franceză.
11,00 Film pentru tineret : ..Oala" 

— producție a studiourilor 
din R.F. Germania.

16 oo Curs de I'mba rusă.
16.30 — 17.00 Curs de limba en

gleză.
17.30 Telex.
17,35 Virstele pelicule! — magazin 

de cultură cinematografică 
a Antologia filmului româ
nesc a Ernst Lubitsch (par
tea a Ii-a).

18,10 Biruit-au gîndul. „Acest pA- 
mînt al Moldovii...”. loan 
Neculce.

18.30 Legile țări! — legile noastre. 

Baia Mare. Verticale la poalele muntelui Foto : E. Dicliiseanu

certul nr. 1 In «ol major 
de Mozart a fost Bolistă 
Mariana Sirbu. Am apre
ciat siguranța ei, frazarea 
corectă, pașii spre maturi
zare ; i-a lipsit insă acea 
că’dură fără de care o 
pagină de Mozart nu este 
trăită cu adevărat. Surpri
za concertului Orchestrei de 
studio a Radiotelevizlunli a 
fost debutul pe acest po
dium al tinerei pianiste Ro
xana Lazăr, studentă In 
primul an al Conservatoru
lui bucureștean. cu dificilul 
Concert nr. 3 pentru pian 
și orchestră de Beethoven. 
Debut cu totul promițător, 
enre a pus in evidență mu- 
zJcnlttatca, spontaneitatea, 
simburele do fantezie, o vi
vace prospețime, trezind in
teresul ascultătorului.

Seria concertelor pentru 
tineret continuă. Sint pro
gramate noi ..Tribune ale 
tinerilor soliști”, concerte 
de concerte. Sălile sint 
pline, deși ne aflăm a- 
proape de sfirșitul sta
giunii.

Filarmonieile, teatrele li
rice, teatrele de revistă, 
intr-un cuvint toate institu
țiile muzicalo, au sarcina de 
onoare de a lansa tinerele 
talente, de a da cit mai dos 
prilejul tinerilor muzicieni 
să ia contact cu marele pu
blic. în același timp au da
toria să formeze publicul de 
mi inc. să invite la cele mai 
interesante manifestări mu
zicale elevi, studenți, tineri 
de toate profesiile. ..Tine
retul și muzica” trebuie să 
fie tema unor acțiuni or
ganizatorice desfășurate cu 
competență, cu profesiona
lism. Și, Înainte de toate, 
cu pasiune.

Smaranda OȚEANU

18.40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19.25 moi de seri : Noi întimplărl 
cu P'k ?t Tik.

19,30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

t V
20.00 Revista economică TV.
20,30 Sub flamura luminii. Emi

siune de cintece patriotice în 
interpretarea corului Radio- 
televizlunil.

20,45 Seară de teatru : „Bă’cescu" 
de Camil Petrescu. Partea a

II-a. Adnotarea pentru tele
viziune și regia artistică : 
Horia Popescu.

22,00 Surprize pe micul ecran. 
Microrecital Irma Soharța — 
U.R.S.S.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : ..încurcături fa
miliale". Ultimul episod : 
„Puterea imaginației”.

20.40 Muzică populară.
20,55 Telex.
21,00 Ancheta TV. „Așteptlnd... un 

tranzistor”.
21,35 Roman foileton : „Casa Bud- 

denbrook”.

Carnet
fflfflS)

„CU FAȚA 
SPRE PRODUCȚIE"

La Casa de cultură a sindi
catelor din municipiul Buzău a 
avut loc un amplu spectacol de 
gală dat de brigăzile artistice 
de agitație pentru fruntașii in 
producție șl tineretul muncito
resc. Spectacolul a cuprins se- 
lccțiuni din programele a 14 
brigăzi artistice care au promo
vat faza județeană a concursu
lui „Cu fața spre producție” șl 
a adus In fața unui public nu
meros creații valoroase, prin 
care acestea au contribuit la 
mobilizarea colectivelor de 
muncă in vederea realizării 
șarcinilor de plan. (Mihai Bizu).

„ARTIȘTI STRĂINI 
PE MELEAGURI 

ROMÂNEȘTI"
...Acesta este titlul unei Inte

resante expoziții deschise la 
galeriile Muzeului de arta din 
Bacău. Cele aproape 50 de lu
crări — acuarelă, gravuri și li
tografii din patrimoniul cabi
netului de stampe și desene 
ale Muzeului de Artă al Repu
blicii Socialiste România — 
prezintă băcăuanilor coordo
natele spirituale și delimitează 
itinerarele geografice urmărite 
de pictorii și desenatorii străini 
care in veacurile trecute ne-au 
vizitat țara. Sint amplu evoca
te frumusețea ținuturilor, costu
mele populare, datinile, mește
șugurile, monumentele de arhi
tectură. (Gh. Baltă).

FESTIVAL FOLCLORIC
Clujul a găzduit duminică cea 

de-a IlI-a ediție a Festivalului 
dansului fecioresc din Transil
vania. Manifestarea a debutat 
cu o paradă a portului, care s-a 
desfășurat pe principalele artere 
ale orașului. Apoi, la casa de 
cultură a studenților, cele 12 for
mații prezente și-au desfășurat 
programul in fața unui public 
care a aplaudat la scenă deschi
să frumusețea jocurilor originale 
din diferite zone transilvănene.

Dintre cele mai reușite dan
suri amintim pe cele executate 
de formația de călușari compusă 
din mai multe generații de dan
satori din comuna Zăvoi, jude
țul Caraș-Severin. cea a cămi
nelor culturale din Birsana, ju
dețul Maramureș, Urca și Gheor- 
ghieni, județul Cluj, Ciumernic, 
județul Covasna. Highiriș, ju
dețul Bihor, Oprișești, județul 
Hunedoara, Zăul de Cimpie, ju
dețul Mureș, si altele. (Al. Mu
reș»)

5 000 DE PIONIERI 
LA NĂVODARI

Prima zl de vacanță a elevi
lor și școlarilor a fost marcată 
pe litoralul românesc de sosirea 
primei serii de 5 200 pionieri 
din întreaga țară, în tabăra in
ternațională de la Năvodari. 
Pentru acest sezon, gazdele au 
creat copiilor condiții de con
fort deosebite, iar pentru 
sport și agrement au fost a- 
menajate noi terenuri de hand
bal, volei, tenia de cîmp, bas
chet etc. Deosebit de bogat este 
și programul artistic și de ex
cursii la care va participa fie
care serie de copii, incluzind 
spectacole, concursuri, turnee fi
le teatrelor profesioniste, filme, 
cunoașterea litoralului etc. (G. 
Mihăcscu)
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ADNOTĂRI LA DUMINICĂ SPORTIVĂ
FOTBAL: In sfîfȘitj

campionatul se sfîrșește

O singură zi ne mai desparte de 
Încheierea primului campionat al di
viziei A in formula cu 18 echipe. 
Miine seară vom ști, deci, cum se 
numește clubul campion, cum se nu
mesc și cele trei formații care din 
toamna viitoare vor juca in divizia 
secundă. Universitatea Craiova, echi
pă care a condus aproape de la cap 
ia cap in clasamentul general, une
ori cu o autoritate de șase puncte 
avantaj, a întrecut la pas pe Steaua 
Si se găsește, in fața ultimei etape, 
cu două puncte in plus prin compa
rație cu Dinamo. Cum in fotbalul 
nostru titlul de campioană se atri
buie și la golaveraj, in cazul egali
tății de puncte, actualii lideri pot 
cuceri trofeul ediției 1973—1974, chiar 
ti in varianta cea mai rea — infrin- 
gere la Ploiești, in meciul cu F. C. 
Petrolul. Asta fiindcă golaverajul 
lor (-î-26) prezintă o diferență apre
ciabilă in raport cu cel al lui Dina
mo (+19). In schimb, bucureștenii 
— care au făcut un excelent retur 
d« campionat, cu meritul de a fi 
menținut treaz interesul in privința 
întrecerii pentru cucerirea titlului 
național — s-au izbit duminică de 
Împotrivirea echipei minerilor din 
Valea Jiului. Aceasta a smuls un 
punct cu efect dublu : pe de-o 
parte a redus pină aproape de zero 
șansele dinamoviștilor la titlu ; pe de 
alta, Jiul pare să fi scăpat de grija 
retrogradării.

Totuși, singura certitudine de suta 
la sută dinaintea ultimei etape o 
reprezintă căderea din prima divizie 
a F. C. Petrolului. De celelalte două 
locuri vor încerca să scape miine 
Rapid, Politehnica-Iași. C.F.R. Cluj 
șj S. C. Bacău in meciurile Politeh
nica Iași—Rapid, C.F.R.—Jiul și 
Steaua—S. C. Bacău. Pronosticurile 
hazardate nu-și au acum rostul, mai 
ales după ce in penultima etapă e- 
chipele oaspete au ciștigat nu mai 
puțin de opt puncte !

Dincolo insă de unele rezultate 
mai puțin așteptate, in etapa de du

minică atenția ne-a fost reținută de 
cele intimplate la Arad, in legătură 
cu meciul U.T.A.—C.F.R. Amatorii 
de fotbal au aflat încă din radiocro- 
nică și apoi din relatarea apărută 
ieri in ziarul de specialitate că doi 
jucători arădeni bine cunoscuți — 
Kuhn și Broșovschi — s-au declarat 
indisponibili cu puțin timp înaintea 
partidei.

Considerind necesar să dăm citito
rilor noștri informații exacte despre 
acest caz, am purtat o convorbire 
telefonică cu tovarășul Mihai Florca, 
președintele secției de fotbal a clu
bului U.T.A. Iată ce a rezultat din 
această convorbire : Jucătorii sus- 
menționați au participat normal la 
pregătiri în vinerea dinaintea me
ciului, antrenindu-se și jucind ca ti
tulari in formația arădeană. Dumi
nică dimineața, ambii au luat parte 
la ședința tehnică, cu care ocazie 
conducerea clubului a cerut echipei 
să joace sportiv și frumos, să fruc
tifice avantajul terenului propriu in 
acea ultimă apariție din acest cam
pionat in fața publicului arădean. 
Iată insa că, la vreo jumătate de oră 
după ședință, Broșovschi se declară 
indisponibil, acuzind recidivarea u- 
nui accident mai vechi. Antrenorul 
Jurcă. pe baza constatărilor și reco
mandării medicului echipei — dr. 
loan Bălu — cel mai bun specialist 
din județ in probleme de medicină 
sportivă — ii cere să vină la teren 
și să joace. Totuși, după-amiază, 
Broșovschi refuză să se dezechipeze 
și rămine îmbrăcat „de oraș”, pe 
tușă. La 16.30, cu numai o oră Îna
intea începerii jocului, Kuhn se de
clară, de asemenea, bolnav și refuză 
să se dezechipeze ! Față de situația 
creată, conducerea clubului solicită 
de urgență medicului loan Baiu să-i 
ducă pe cei doi la spital pentru a 
constata precis îmbolnăvirile brusc 
acuzate. loan Bălu răspunde că spi
talele sint exclusiv pentru oameni 
bolnavi, in timp ce jucătorii In cau
ză n-au nimic, sint sănătoși tun fi 

apți pentru joc. Atunci conducerea 
clubului invită pe observatorul fede
ral (Ion Constantinescu-Grecu) și pe 
ziariștii prezenți la stadion, aducin- 
du-le la cunoștință cele intimplate. 
In plus, prin stația de amplificare a 
stadionului este pus la curent și pu
blicul. După cum ne relata tovară
șul Mihai Florea — spectatorii și 
susținătorii clubului arădean trebu
iau incunoștințați că indisponibilită
țile din formație se datorează refu
zului persistent al celor doi fotbaliști 
de a participa la joc. în 6piritul ace
leiași poziții corecte și decise pe ca
re conducerea din Arad a avut-o la

ciclism: „Turul României44
la jumătatea drumului

CLUJ (prin telefon) : Cu etapa da 
duminică (Baia Mare — Cluj), în
cheiată — ca și la Bistrița — cu vic
toria marocanului Najjari, In „Turul 
României” s-a parcurs mai bine da 
jumătate din traseu.

„Tricoul galben" de lider al cursei 
este deținut in continuare, cu auto
ritate, de unul dintre cicliștii tineri, 
Mircea Ramașcanu. Alergător com
plet, bine pregătit, el impresionează 
prin maniera in care știe să facă 
față pe de o parte durității Întrece
rii, iar pe de alta tentativelor — de
loc puține — de a fi „detronat”.

Pină acum au mai reținut atenția, 
pe lingă valoarea sportivă a lideru
lui cursei, tenacitatea și rezistența 
fizică a tuturor concurenților. La În
ceput cu 65 de alergători — Intre 
care o treime tineri sub 21 de ani 
— caravana se păstrează aproape in
tactă și după aceste 8 etape ; doar 5 
abandonați in cei aproape 900 km 
parcurși pină acum reprezintă un 
procent mic intr-o competiție de 
lung kilometraj, desfășurată cu pes
te 40 km pe oră, in condiții meteo
rologice deloc favorabile. Intre cei 
mai dinamici și ambițioși alergători, 
alături de Ramașcanu. se disting 
Teodor Vasile (locul III, la 3 min. 
31 sec.). V. Murineanu, N. Androna- 
che și V. Selcjean — care concurea
ză cu succes pe marocanii Najjari 
(sprinter și cățărător abil) și Belkadi, 

recenta consfătuire cu șefii de clu
buri din țară — secția de fotbal 
U.T.A. a trecut la analizarea fapte
lor petrecute.

In așteptarea încheierii analizei în
treprinse de clubul U.T.A. reamintim 
și subliniem îndatorirea tuturor gru
părilor de fotbal de a pregăti și de 
a juca in mod sportiv meciurile ul
timei etape a campionatului, astfel 
ca in fotbal cel mai bun să ciștige. 
La urma urmei, să ciștige însuși fot
balul nostru.

Valerlu MIRONESCU

pe cehoslovacii Zajac (locul II, la 3 
min, de lider), Senk și Hekele (frun
tașul clasamentului cățărătorilor) și 
pe francezul Michaud.

Firește, am citat, după părerea 
noastră, pe principalii candidați Ia 
succesul final in această mare și dură 
competiție, dar lupta pentru victorie 
(o recunoaște însuși liderul de azi al 
cursei) nu poate fi și nici nu este 
Încheiată. La fel de dificile sint și 
etapele ce vor urma — azi spre Ora
dea, miine mal departe prin Arad, la 
Timișoara și așa, zi de zi, pină du
minică (prin Drobeta Tr. Severin, 
Craiova, Pitești) la București.

„Turul României” — cea mai mare 
competiție a ciclismului nostru — 
are, ca întotdeauna, o foarte mare 
popularitate in localitățile pe unde 
trece caravana. Au dovedit-o din 
nou, peste tot, primirea și ospitalita
tea gazdelor — atît in orașele cap 
de etapă (Iași, Suceava, Bistrița și, 
in mod special, Baia Mare), cit și în 
localitățile mai mici pe care cicliștii 
doar le-au traversat.

Cu asemenea plăcute impresii șl 
cu dorința de a oferi mai departe o 
Întrecere dirză, dinamică — pe mă
sura dorinței celor ce le vor ieși in 
intimpinare de-a lungul traseului — 
cicliștii vor porni azi din nou la 
drum.

I. DUM1TR1U

Olimpiada de șah în cîteva rînduri
La Nisa a Început turneul final al 

celei de-a XXI-a ediții a Olimpia
dei de șah. Participă următoarele 16 
echipe, calificate in urma prelimina
riilor : U.R.S.S., S.U.A., Iugoslavia, 
România, Ungaria, R. F. Germania, 
Argentina, Olanda, Anglia, Țara Ga
lilor, Finlanda, Spania, Filipine, Sue
dia, Bulgaria, Cehoslovacia.

In prima rundă, echipa României a 
terminat la egalitate : 2—2 cu for
mația Angliei. La toate cele patru 
mese, Harts ton — Gheorghiu. Penro
se — Ciociltea, Whitley — Ghițescu, 
Markland — Ghizdavu, arbitrii au 
consemnat remiza. Rezultate din ce
lelalte intilniri : Ungaria — Argenti

TENIS: Clasamentul F. I. L. T.
Ca urmare a succesului repurtat 

In campionatele internaționale de te
nis ale Franței, tinărul jucător sue
dez Bjorn Borg a trecut pe primul 
loc în clasamentul „Marelui premiu 
al F.I.L.T.”, totalizind 207 puncte. Pe 
locurile următoare se află Ilie Năs-

★
Campionatele internaționale de te

nis ale Franței de la Paris au luat 
sfirșit odată cu desfășurarea ultimei 
finale, cea de dublu masculin. Titlul 
a revenit jucătorilor Dick Crealy

★
Organizatorii turneului de tenis de 

la Wimbledon au stabilit următoarea 
ordine a favoriților : 1. John New
combe (Australia) ; 2. Ilie Nâstase 
(România) ; 3. Jim Connors (S.U.A.);

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

AZI, BRAZILIA - SCOȚIA
FRANKFURT PE MAIN 17 (A- 

gerpres). — După două zile de pau
ză, campionatul mondial de fotbal se 
reia astăzi, cu patru partide : R. F. 
Germania — Australia ; R.D. Germa
nă — Chile (grupa I) ; Iugoslavia — 
Zair ; Brazilia — Scotia (grupa a 
II-a). Dintre acestea, prin interesul 
ce-1 reprezintă pentru calificare, se 
detașează meciul Brazilia — Scoția. 
Campionii mondiali, care au terminat 
la egalitate (0—0) in prima intllnire 

na 1—0 (3) : Suedia — Olanda 1—1 
(2) ; R.F. Germania — S.U.A. 2,5—1,5 ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 1,5—0.5 (2) ; 
Finlanda — Țara Galilor 1.5—0,5 (2) ; 
•Bulgaria — Iugoslavia 2—2 ; Spa
nia — Filipine 2—1 (1).

Conform regulamentului, rezultatele 
Înregistrate in grupe, intre echipele 
calificate la turneul final, contează 
în clasament ca atare și formațiile 
respective nu se vor mai întilni în
tre ele. După cum se știe, in grupa 
a 6-a, echina României a terminat la 
egalitate (2—2) cu formația Ceho
slovaciei.

în runda a doua, șahiștii români 
vor întilni echipa R.F. Germania.

tase (România) _ 157 puncte, Manuel 
Orantes (Spania) — 136 puncte, Fran
cois Jauffret (Franța) — 86 puncte, 
Guillermo Vilas (Argentina), Eddy 
Dibbs (S.U.A.) și Harold Salamon 
(S.U.A.) cu cite 67 puncte.

★
(Australia) și Onny Parun (Noua 
Zeclandă) învingători cu 6—2, 6—2, 
3—6, 5—7, 6—1 in jocul cu americanii 
Stan Smith și Bob Lutz.

★
4. Stan Smith (S.U.A.) ; 5. B^orn 
Borg (Suedia) ; 6. Jan Kodes (Ceho
slovacia) ; 7. Tom Okker (Olanda) ;
8. Arthur Ashe (S.U.A.).

cu Iugoslavia, dispută un meci de
cisiv pentru șansele de a merge mai 
departe in această dificilă „Cupă 
mondială”. Antrenorul Mario Zagalo 
a refuzat să anunțe formația ce o 
va alinia marți la Frankfurt. Refe- 
rindu-se la întîlnirile de pină acum, 
Zagalo a declarat : „Actualul campio
nat mondial este caracterizat prin- 
tr-un echilibru de forțe. E greu de 
găsit un mare favorit”.

VOLEI : Echipa română, 
cîștigătoare a turneului de la 

Leipzig
Turneul internațional masculin de 

volei de la Leipzig s-a încheiat cu 
succesul selecționatei României, care 
in ultimul joc a învins cu scorul de 
3—2 (9—15, 14—16, 15-6, 16—14,
15—11) echipa R. D. Germane. Jocul 
a durat 175 de minute, voleibaliștii 
români avind un finiș impresionant. 
In altă partidă, echipa Cubei a dis
pus cu 3—0 (15—11, 15—8, 15—11) de 
selecționata secundă a R. D. Germa
ne. Clasamentul final : 1. România
6 puncte ; 2. R. D. Germană 5 punc
te ; 3. Cuba 4 puncte ; 4. R. D. Ger
mană II 3 puncte.

LUPTE : Succese ale Junio
rilor noștri

Turneul internațional de lupte li
bere și greco-romane pentru juniori, 
organizat de federația maghiară de 
specialitate, s-a încheiat cu un fru
mos succes al sportivilor din Româ
nia, care au obținut in total 7 vic
torii. In cadrul competiției de lupte 
libere au terminat învingători la 
categoriile respective : Bărgâu (43 
kg), Botez (52 kg) și Prențiu (82 kg). 
La lupte greco-romane au obținut 
primele locuri Feher (48 kg), Brin- 
dușan (52 kg), Anghel (57 kg) șl 
Bălăianu (90 kg).

NATAȚ1E
în ziua a doua a concursului de 

natație organizat de federația de 
specialitate din R. D. Germană, 
înotătorul român Marian Slavic s-a 
clasat pe locul doi in proba de 
200 m liber, cu timpul de 2’00”63'100. 
Locul intii a fost ocupat de Meier 
(R.D.G.) — 1’59”06/100. Iată câștigă
torii altor probe : 100 m soațe băr
bați : Franke (R.D.G.) 59”67 '100 ț
100 m fluture bărbați : Hara (Japo
nia) 57"81/100, nou record japonez.

ATLETISM
în cadrul concursului internațional 

de atletism de la Varșovia, proba 
feminină de săritură in lungime a 
revenit sportivei românce Mara Io- 
nescu cu 6,45 m. Proba de săritură 
cu prăjina a fost ciștigată de polo
nezul Tadeusz Sliusarski cu 5,30 m. 
Linkowski (Polonia) s-a clasat pa 
primul loc la 800 m plat cu 
l’48”82/100.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în mijlocul constructorilor

din Capitală

Plecarea conducătorului delegației 
române la lucrările celei de-a 
XXVIII-a sesiuni a C.A.E.R.

Excelenței Sale dr. KRISTIAN ELD1ARN
FrepdlnHl» Republicii Islanda 

REYKJAVIK

(Vrmare din paj. I) 

trotehnicli. care si concure la asimi
larea și extinderea fabricației unor 
utilaje de mare randameni. esențiale 
pentru extinderea mecanizării și spo
rirea productivității lucrărilor de pe 
ș inhere.

Cu convingerea c5 stă In puterea 
colectivului întreprinderii de a fi la 
Înălțimea acestor sarcini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat munci
torilor. tehnicienilor și inginerilor da 
aici calde felicitări pentru realizările 
de pină acum. îndemnul de a munci 
mai bine, dc a Înfăptui obiectivele 
ce le 6tau in față.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului a continuat apoi 
pe șantierul sălii polivalente — im- 
presionant edificiu destinat marilor 
manifestări cultural-sportive ale Ca- 
pitalcj, precum si întrunirilor publice 
de anvergură găzduite dc București 
— scilâ situată In viitorul parc de 
odihnă și distracții din Dealul Piscu
lui.

La această oră. șantierul cunoaște 
freamătul unei activități intense, 
muncitorii a£lindu-se într-o adevăra
tă ursă contra-cronometru. care se va 
solda cu realizarea acestui obiectiv 
de o complexitate deosebită In nu
mai 180 de zile.

Un aport deosebit la aceste reali
zări l-au avut miile de tineri, anga- 
;'-ti intr-o însuflețită muncă patrio
tică. prezent! in număr mare si in 
această zi pe șantier, unde, după pu
terea și priceperea fiecăruia, dau o 
mină de ajutor constructorilor.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este salutată si aici cu 
nespusă bucurie de constructori, cere 
ș-.-au exprimat cu căldură sentimen
tele de dragoste si stimă fată de 
secretarul general al partidului, 
profunda mulțumire față de preocu
parea sa permanentă pentru ridi
carea întregii activități economice la 
cei mai lnalți parametri de exigență 
și eficiență — factori hotâritori al 
progresului general al patriei 
noastre.

Primire la uniuni miniștrii al gmrnuliii Cronica zilei
Primul ministru al guvernului, 

Manea Mănescu, a primit, luni di
mineața, pe dr. John Rose, director 
general al Organizației Mondiale 
pentru Sisteme Generale și Ciberne
tică, director al Colegiului de tehno
logie din Blackburn — Anglia, care 
face o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme referitoare la .organizarea 
la București, in anul viitor, a celui

Sosirea unei delegații a Partidului Comunist 
din Irlanda

Luni după-amiază a sosit in Capi
tală o delegație a Partidului Comu
nist din Irlanda, formată din tova
rășii Hugh Moore, membru al Bi
roului Politic, secretar pentru zona 
de nord al P.C.I., Edwina Stewart și 
Tom Redmond, membri ai C.C. al 
P.C. din Irlanda, care, Ia invitația 
C-C. al P.C.R., face o vizită de prie
tenie in țara noastră.

'0 delegație a Partidului Socialist Popular 
din Danemarca ne vizitează țara

La invitația C.C. al P.C.R.. luni a 
sosit in Capitală delegația Partidului 
Socialist Popular din Danemarca, 
care va face o vizită de documentare 
și schimb ce experiență in țara 
noastră. Delegația este formată din 
Jens Maigaard, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.S.P., 
Torben Kroch, membru al C.C. al 
P.S.P., redactor-șef al ziarului „Mi- 
navisen'*. Rolf Liitken, membru al 
C.C. ai P.S.P.. Nils Gotlib Larsen, 
secretar al grupului parlamentar al

Secretarul permanent al Comitetului Militar de Eliberare 
Națională din Republica Mali a sosit in Capitală

Lunî după-amiază a sosit în Capi
tala. la invitația C.C. al P.C.R., Fi- 
lifing Sis.-oko. secretar permanent al 
Comitetului Militar de Eliberare Na
țională din Republica Mali, care va 
efectua o vizită de prietenie in țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopenl oaspetele a 
fost lntimpinat de tovarășii Die 
Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, Constantin Oltea-

0 delegație de activiști 
ai P.C.R. a plecat la Varșovia 

o delegație de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă de 
Remus Bucșa, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-seercur al Co
mitetului municipal Cluj al P.C.R.. 
a plecat la Varșovia, unde, la invi
tația C.C. al P.M.U.P., va efectua o 
vizită in schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost conducă de activiști 
ai C.C. al P.C.R. și reprezentanți ai 
Ambasadei R P. Polone la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de stat 
sini intitati do ing. Ștefan Ciurel, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București, să vizi
teze șantierul sălii, care, dc la pre
cedenta vizită a secretarului general, 
n Intrat in fazele finale de execuție, 
ilustnnd convingător modul In care 
constructorii Înțeleg să-și respecte 
angajamentul de a da in folosință 
înainte de prevederi acest important 
obiectiv cultural al Capitalei, ca un 
omagiu adus celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei noastre.

Tn sala pmpriu-zisă, prevăzută 
pentru 6 000—8 000 de locuri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este infor
mat că principalele operații se apro- 
pie de sfirșit, urmlnd să se treacă la 
montarea acoperișului suspendat pe 
cabluri — soluție tehnică ingenioasă, 
utilizată pentru prima oară In- țara 
noastră. Intr-un ritm accelerat se 
desfășoară, dc asemenea, lucrările de 
finisaj, cele de la subsolul sălii — 
destinat unor utilizări multiple — 
fiind deja executate in proporție de 
peste 80 la sută. în pas cu lucrările 
de construcții șl de finisare, au fost 
montate majoritatea instalațiilor de 
apă, canalizare și termoficare.

Gazdele relevă, in cursul convor
birii. că sala a fost concepută po
trivit indicațiilor secretarului gene
ral al partidului data cu prilejul vi
zitelor anterioare, de așa manieră 
incit să poată adăposti nu numai 
întreceri sportive, ci și manifestări 
culturale, precum și întruniri publice.

Sint abordate apoi probleme re
feritoare la rezolvările tehnice che
mate să dea viață proiectelor îndrăz
nețe ale specialiștilor, care, in final, 
vor exprima, In această zonă a Ca
pitalei, arhitectura cea mai modernă, 
materializată in impunătorul edifi
ciu, unic in țara noastră.

Urmindu-se una din căile de ac
ces. se ajunge pe platoul din fața 
sălii, de unde se deschide o vedere 
generoasă asupra parcului de odihnă 
și a lacului de agrement, totul con
ceput intr-un asemenea mod „incit să 

de-al III-lea Congres internațional de 
cibernetică și sisteme generale.

Oaspetele a rugat pe primul mi
nistru să transmită viile sale mul
țumiri președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru faptul că țara 
noastră va găzdui această manifes
tare internațională și pentru cinstea 
deosebită de a fi acceptat ca lucră
rile congresului să'se desfășoare sub 
înaltul său patronaj.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru el Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.. Constantin Matei, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

partidelor de stingă din Parlamentul 
european, Jens Krag, secretarul co
misiei economice a grupului parla
mentar a! P.S.P.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Coliu, Ștefan 
Voicu. Alexandru Ionescu, membri 
ai C.C. al P.C.R., Mircea Angelescu, 
șef de sector la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

nu și Constantin Vasiliu. adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

AZI ÎNCEPE EXAMENUL DE BACALAUREAT
In întreaga țară încep astăzi exa

menele de bacalaureat — sesiunea 
de vară — la liceele de cultură ge
nerală și liceele de specialitate, 
precum și examenul de diplomă la 
liceele și institutele pedagogice de 
învățători, invățătoare-maistre și 
educatoare, examene care vor dura 
pină la 28 iunie a.c. Conceput 
ca încununare a pregătirii pro
moției ’74, bacalaureatul din a- 
cest an a beneficiat in prealabil 
de o perioadă in care cei peste 
100 000 tineri din ultimul an de 
studii au susținut lecții de sinte
za, lucrări de laborator, consultații 
și meditații la obiectele prevăzute 
pentru bacalaureat, astfel incit să 
se faciliteze și pe această cale în
tărirea caracterului sistematic al 
cunoștințelor șl deprinderilor În
sușite. esențializarea acestora după 
principiul eficienței teoretice și 
practice.

Programul probelor scrise si ora
le, al celor practice a fost comu

reprezinte unul din mRrlle centre de 
atracție ale orașului, un plăcut lac 
de recreare șl distracție pentru oa
menii muncii. Șl aici lucrările au 
avansat vertiginos.

In cadrul discuției, gazdele infor
mează, de asemenea, că, in spiritul 
r< comandărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la amplasarea zonei lo
cuibile ce se profilează la Intrarea 
parcului s-a avut |n vedere delimi- 
t.'rea acesteia pentru a nu se lua 
din suprafața destinată parcului. Se 
subliniază faptul că se preconizează 
o soluție care să ofere o largă per
spectivă spre oraș.

Stadiul lucrărilor confirmă că an
gajamentul luat de h ridica acest 
edificiu in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei va fi 
onorat inainte de termen, fapt reți
nut cu satisfacție de secretarul ge
neral al partidului, care i-a felicitat 
pe constructori pentru realizările lor, 
urindu-le mult succes in atingerea 
obiectivelor ce și le-au propus.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întreprinderea pentru 
mecanizarea construcțiilor indus
triale și pe șantierul sălii poliva
lente, dialogul purtat cu munci
tori, tehnicieni, Ingineri, cadre de 
conducere și edili ai Capitalei, 
observațiile și indicațiile secreta
rului general au constituit un e- 
veniment important pentru viața 
economică și socială a Bucureștiului, 
a întregii țări, intr-un moment in 
care poporul nostru iși intensifică 
eforturile în marea Întrecere socia
listă închinată celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și ce
lui de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
Sint toate acestea încă o dovadă a 
preocupării permanente a conducerii 
partidului și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru bunul mers al economiei, 
pentru sporirea eficienței și calității 
întregii activități, pentru progresul 
și propășirea patriei noastre.

(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-minisțru al guvernului, a 
primit, luni dimineața, pe I. I. Bo- 
rodavcenko, adjunct al ministrului 
ameliorațiilor și gospodăririi apelor 
din U.R.S.S., care, împreună cu un 
grup de specialiști, face o vizită in 
țara noastră.

în cadrul convorbirii „care a avut. 
10c cu acest prilej au fost discutate 
probleme referitoare la colaborarea 
ramăno-sovietică in domeniul con
strucțiilor hidrotehnice.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, prietenească, a 
participat Traian Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
A fost prezent V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macoveșcu, a primit din partea dom
nului Jean Sauvagnargues o tele
gramă de răspuns la mesajul de fe
licitare pe care l-a adresat cu oca
zia numirii acestuia in funcția de 
ministru al afacerilor externe al Rej 
publicii Franceze.

★

Luni la amiază a sosit in Bucu
rești o delegație militară austriacă 
condusă de generalul de infanterie 
Anton Leeb, inspectorul general al 
Armatei Federale a Republicii Aus
tria, care va face o vizită oficială în 
țara noastră. La aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intimpinați de ge
neral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
de generali și ofițeri superiori ai 
armatei noastre. Au fost de față dr. 
Werner Sautter, ambasadorul Aus
triei la București, și colonelul Ger
hard Zoppoth, atașat militar și aero.

★
La invitația Consiliului Național al 

Societății de Cruce Roșie, o delega
ție a Crucii Roșii din R.S.F. Iugo
slavia, condusă de Obren Stișovici, 
membru al Prezidiului Crucii Roșii 
Iugoslave, președintele Comitetului 
republican al Crucii Roșii din Ser
bia, face o vizită in țara noastră. 
Delegația iugoslavă a fost primită, 
in după-amiaza zilei de 17 iunie, de 
tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. La primire 
a luat parte general-colonel Mihai 
Burcă, președintele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie.

(Agerpres)

nicat din vreme. S-a definitivat, 
de asemenea, componența celor 
peste 1 200 de comisii ale bacalau
reatului și examenului de diplo
mă. In același timp, s-a stabilit ca 
examenul de bacalaureat din acest 
an să se desfășoare astfel incit să 
verifice și, implicit, să cultive ma
turitatea de gindire a absolvenți
lor, capacitatea lor de sinteză și de 
generalizare, posibilitatea de a in
terpreta in mod științific fenome
nele naturii, evenimentele social- 
istorice și politice, precum și pri
ceperea de a aplica în practică, in 
viață, cunoștințele acumulate in 
timpul studiilor. Pentru înfăptui
rea tuturor acestor cerințe, in pro
gramul obiectelor la care se sus
ține examenul de bacalaureat s-au 
operat reduceri, pe baza propune
rilor unor comisij de specialiști și 
cadre didactice, eliminindu-se amă
nuntele, datele neesențiale, temele 
de mai mică importanță.

Luni la amiază a plecat la Sofia 
tovarășul Manea Mănescu, prim-mi- 
nlstru al guvernului, conducătorul 
delegației Republicii Socialiste Româ
nia Ia lucrările celei de-a XXVIII-a 
Sesiuni a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, vlceprlm-minis- 
tru al guvernului, reprezentant per
manent al Republicii Socialiste 
România in C-A.E.R., Emil Drăgâ- 
poscu, viceprim-ministru al guver
nului, președinlolo Comitetului de 
Stat al Planificării, Radu Constan- 
tlnescu, vicepreședintele Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
Gheorghe Stoica, locțiitorul repre
zentantului permanent al României 
In C.A.E.R., consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bănoasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, George

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în Republica Socialistă România 
a ministrului relațiilor externe al Republicii Ecuador

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macoveșcu, intre 14 
și 16 iunie 1974, ministrul relațiilor 
externe al Republicii Ecuador, dr. 
Antonio Josă Lucio Paredes, a efec
tuat o vizită oficială in România, 
împreună cu soția.

Cu acest prilej, ministrul relațiilor 
externe al Republicii Ecuador a fost 
primit de președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
căruia i-a transmis un cordial salut 
și cele mai bune urări din partea 
președintelui Republicii Ecuador, ge
neral de brigadă Guillermo Rodriguez 
Lava.

La rindul său, președintele Repu
blicii Socialiste România l-a rugat 
pe ministrul de externe ecuadorlan să 
transmită președintelui și poporului 
ecuadorian un salut călduros, urări 
de sănătate și prosperitate.

Ministrul de externe ecuadorian a 
fost primit, de asemenea, de Ion 
Pâțan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, și a avut convorbiri cu minis
trul afacerilor externe și cu minis
trul minelor, petrolului șl geologiei.

In cursul convorbirilor oficiale au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, precum și unele probleme 
internaționale de interes cofriun.

Cei doi miniștri de externe au con
statat cu satisfacție că de la vizita 
oficială in Ecuador a președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in septembrie 1973, reia-, 
țiile de prietenie și colaborare dințj;e',.; 

• cele-două--țări • au cunoscut o contig-; 
nuă dezvoltare, îndeosebi’Tn dofrie-"' 
niul cooperării economice, al schim
burilor comerciale și cultural-știin- 
țifice.

Animați de interesul comun de a 
promova o mai mare apropiere intro 
Ecuador și România, cei doi mi
niștri au exprimat voința guverne
lor lor de a dezvolta cooperarea in 
interesul reciproc al celor două 
țări, pentru a asigura ducerea la 
îndeplinire a acordurilor bilaterale 
încheiate în septembrie în timpul 
vizitei președintelui Republicii So
cialiste România in Ecuador. Mi
niștrii de externe și-au exprimat 
convingerea fermă că toate statele, 
indiferent de mărime, de potențial 
economic sau de nivel de dezvol
tare, trebuie să facă eforturi în ve
derea instaurării unui climat do 
pace, securitate și înțelegere in re
lațiile internaționale, pe baza res
pectării principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității 
depline a statelor, neamestecului in 
treburile interne, rezolvarea pe cale 
pașnică a conflictelor, renunțarea la 
folosirea forței sau amenințarea cu 
forța ; de asemenea, ei au subliniat

Flori tropicale în Țara 
de gheață

Poporul Irlandei săr
bătorește 30 de ani de 
cind, la 17 iunie 19-14, 
ca urmare a unui re
ferendum național, s-a 
hotârit desprinderea 
țării din cadrul u- 
niunii cu Danemarca 
și proclamarea sa ca 
republică independen
tă și suverană.

Țară insulară, în
conjurată de ape
le plumburii ale A- 
tlanticului, aflată in 
vecinătatea Cercului 
Polar, Islanda nu 
oferă priveliști spec
taculoase : insula a- 
pare ca un vast 
edificiu de bazalt 
in nuanțe închise, 
punctat de cușmele 
albe ale ghețarilor 
sau de cicatricele ne
gre ale craterelor vul
canilor, care uneori se 
trezesc din somnul lor 
secular, improșcind in 
jur lavă Și cenușă — 
ca nimicitoarea erup
ție, de anul trecut, a 
vulcanului Helgafell, 
abătută asupra orașu
lui Vestmannaeyjar 
Dar dacă întinderile 
aride par neînsufleți
te, in măruntaiele lui 
pămintul clocotește, 
aruncind la suprafață 
coloanele de apă fier
binte ale gheizerelor 
— izvoare dătătoare 
de viață. Oameni so
bri, tenaci, căliți In 
bătălia neistovită cu 
vitregiile naturii, is
landezii au folosit cu 
iscusință această par
ticularitate geologică. 
Gheizerele servesc la 
termoficarca locuințe
lor, precum șl la în
călzirea numeroaselor 
sere — prilejuind, in 
chip aproape simbolic,

o miraculoasă izbindâ 
a vieții : flori si fruc
te tropicale pe aspre
le meleaguri nordice.

Privați de resurse 
minerale, cu un sol 
neprielnic agriculturii, 
islandezii și-au legat 
nădejdile de avuția 
din apele oceanului — 
peștele. Secole de-a 
rindul, pescuitul a 
fost îndeletnicirea de

ZIUA
NAȚIONALĂ 

/I REPUBLICII 
ISLANDA

căpetenie a acestor 
strănepoți ai vikingi
lor. Urmărind diver
sificarea economiei, a 
cărei ramură princi
pală rămine industria 
pescuitului — adapta
tă acum cerințelor 
moderne și acoperind 
cam 90 la sută din ex
porturi — Islanda a 
construit o importan
tă uzină de aluminiu, 
o uzină de diatomită 
— izolator și filtrant 
industrial — fabrici de 
îngrășăminte chimice, 
ciment, textile etc.

Cu aceeași dirzenie 
a luptei permanente 
Împotriva vînturilor 
și valurilor, islan
dezii au acționat 
pentru apărarea și 
protejarea avuției lor 
piscicole, a intereselor

Macoveșcu, ministrul afacerilor ex
terne, Florca Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice.

Au fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R. p. Bulgarin la Bucu
rești, șl membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul orașului 

Sofia, delegația română a fost In- 
timpinată de Stanko Todorov, pre- 
ș ‘dintele Consiliului do Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Tano Țolov, prim- 
viccpreședinte al Consiliului dc Mi
niștri, președintele» Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R., Pencio Kuba- 
dinskl, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Andon Tralkov, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Nikolai Faddeev, secretar al 
C.A.E.R., și de alte persoane ofi
ciale bulgare.

A fast prezent ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea.

(Agerpres)

dreptul inalienabil al fiecărui stat 
dc a dispune și folosi in mod liber 
toate bogățiile sale naturale, în con
cordanță cu interesele naționale, 
fără nici o constringere sau obsta
col din afară.

Cei doi miniștri au scos în evi
dență existența decalajului tehnolo
gic intre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare. Luînd în consi
derare că România și Ecuadorul sint 
țări in curs de dezvoltare, au sub
liniat necesitatea de a se asigura 
accesul tuturor țărilor la cuceririle 
științei și tehnicii modern^. crea
rea condițiilor pentru efectuarea 
transferului de tehnologie, folosirea 
acesteia in beneficiul țărilor în curs 
de dezvoltare ca mijloace indispen
sabile pentru dezvoltarea lor econo
mică și socială independentă.

Cei doi miniștri au scos în relief 
necesitatea de a se stabili un an
samblu de principii și linii direc
toare care să călăuzească întreaga 
activitate a statelor in domeniul 
cooperării, materiilor ,prime și dez
voltării, liberalizarea comerțului in
ternațional in interesul tuturor ță
rilor, îndeosebi al celor in curs de 
dezvoltare. în acest scop, ei au e- 
vidențiat importanța elaborării Car
tei drepturilor și obligațiilor econo
mice ale statelor, insistind asupra 
necesității respectării depline de 
către companiile multinaționale a 
legislației țărilor tn curs de dezvol
tare in care aceste companii iși 
desfășoară activitatea, in spiritul 
discuțiilor. - purtate la Organizația 
Națiunilor, t. Unite.

S-a convenit să se acorde o a ten" 
ție deosebită pregătirii lucrărilor 
sesiunii Comisiei mixte interguver- 
namentale româno-ecuadoriene, care 
urmează să aibă loc la București 
într-un viitor apropiat, astfel incit 
aceasta să poată realiza in bune 
condiții sarcinile încredințate de gu
vernele celor două țări.

In timpul convorbirilor, miniștrii 
de externe au procedat la un amplu 
și util schimb de păreri privind 
unele probleme internaționale ac
tuale de interes comun, constatind 
cu satisfacție identitatea punctelor 
de vedere ale celor două guverne.

Ministrul de externe al României 
și ministrul relațiilor externe al E- 
cuadorului și-au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele vizitei, pen
tru utilitatea schimbului de vederi 
pe care l-au avut, subliniind impor
tanța continuării contactelor directe 
și a schimbului de păreri dintre 
reprezentanții celor două țări in 
toate domeniile, precum și contri
buția pe care aceste contacte o pot 
aduce la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre România și Ecua
dor.

lor naționale. Cunos
cutul „conflict al co
dului*4 a luat sfirșit 
in octombrie, anul tre
cut, printr-un acord 
interimar cu Marea 
Britanie, ca bază in 
vederea unei regle
mentări definitive a 
problemei. Totodată, 
în virtutea îndelunga
telor tradiții pașnice, 
a dorinței de consoli
dare a suveranității 
naționale au devenit 
tot mai insistente cere
rile pentru lichida
rea bazei militare a
N.A.T.O. de la Ke- 
flavik.

Intre România și Is
landa au fost stabilite 
relații diplomatice in 
1956, pentru ca șapte 
ani mai tirziu nivelul 
de reprezentare al a- 
cestora să fie ridicat 
la rangul de ambasa
dă. Legăturile Intre 
cele două țări au cu
noscut o evoluție as
cendentă pe multiple 
planuri — economic, 
tehnico-științific, cul
tural — un moment 
memorabil in istoria 
relațiilor bilaterale 
constituindu-1 popasul 
efectuat in Islanda de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, in toamna 
anului 1970, convorbi
rile avute cu acel 
prilej cu președintele 
Islandei, Kristjan Eld- 
jarn. Există toate con
dițiile ca bunele ra
porturi statornicite să 
se dezvolte tot mai 
mult in viitor, spre 
binele reciproc șl în 
folosul cauzei păcii și 
cooperării internațio
nale.

Dan OPREANU
Timpul probabil pentru zilele de 

19, 20 și 21 Iunie a.c. în țară : Vre
mea se va încălzi ușor in toate re
giunile țării. Cerul va B variabil in

Cu prilejul Zilei n.tlonal» » Republicii Ulanrta, Irul nU plăcut«ă 
v» ndre.cz calde felicitări »l cele mal bune urări de fericire penonalâ, 
de pace șl prosperitate pentru poporul lslandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialista

România

Domnului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei 
BEIRUT

Cu prilejul realegerii dv. In funcția de președinte al Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, am deosebita plă
cere de a vă adresa cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și 
■ucces în activitatea de înaltă răspundere care v-a fost încredințată.

Apreciem eforturile pe care dv. le întreprindeți, servind cauza dreaptă 
a poporului arab palestinean, Întărirea unității naționale palestinene, 
asigurarea drepturilor legitime ale acestui popor în conformitate cu 
năzuințele șl interesele sale naționale.

România sprijină și se pronunță constant pentru reglementarea po
litică definitivă a conflictului din Orientul Apropiat, care Bă ducă la 
retragerea trupelor Israelului din teritoriile arabe ocupate, la recunoaș
terea suveranității șl integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune 
și, totodată, la crearea condițiilor pentru ca poporul palestinean sâ-șl 
hotărască singur soarta corespunzător voinței sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România.

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Zburînd deasupra teritoriului României socialiste, vă transmit dum
neavoastră și întregului popor frate român un salut prietenesc și urări de 
mari succese în construirea socialismului.

A. KOSÎGHIN
Președinte al Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
De la bordul avionului, 17 iunie 1974

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Permlteți-ml să vă transmit, stimate tovarășe Ceaușescu, mulțumi
rile mele sincere pentru felicitările cordiale și bunele urări adresate de 
dumneavoastră cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Pre
zidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de 
prietenie și colaborare rodnică dintre Republica Populară Mongolă și 
Republica Socialistă România, dintre Partidul Popular Revoluționar 
Mongol și Partidul Comunist Român se vor dezvolta și în viitor spre 
binele popoarelor noastre, în interesul țărilor comunității socialiste.

Vă doresc sincer multă sănătate, fericire personală și mari succese 
In activitatea dumneavoastră, consacrată construirii societății socialiste 
In România, întăririi păcii și prieteniei în Europa și în lumea întreagă.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

ap Partidului Popular 
r , Revoluționar Mongol, ’/ 

Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al R.P. Mongole

Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit amabilul mesaj trimis de Excelența Voastră cu ocazia 
sărbătorii naționale a Portugaliei și vă mulțumesc în mod călduros pen
tru urările pe care ați binevoit să mi le adresați mie și poporului portu
ghez.

împărtășesc convingerea Excelenței Voastre că relațiile dintre 
popoarele român și portughez vor putea de acum înainte să se dezvolte 
în toate domeniile, într-un climat de respect reciproc și de gincerâ 
cooperare.

ANTONIO DE SPINOLA
Președintele Republicii Portugalia

Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitări 
pe care ați avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu prilejul acordului 
la care s-a ajuns între Israel și Siria cu privire la dezangajarea forțelor 
lor armate,

Sint convins că acesta va fi pe deplin apreciat, întrucît realizarea, In 
mare măsură, a acestui important acord a fost posibilă datorită spiritului 
de flexibilitate și bunăvoință, de compromis și conciliere, manifestat de 
guvernul Israelului în toate etapele convorbirilor care au dus la 
realizarea acordului.

Sînt convins, în același timp, că soluționarea tuturor problemelor 
în suspensie trebuie să fie rezultatul negocierilor libere între cele două 
părți. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a exprima aprecierea noastră 
față de interesul prietenesc al Excelenței Voastre în stabilirea unei păci 
juste și trainice în Orientul Apropiat.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Excelenței Sale domnului GASTON THORN
Prim-ministru al Marelui Ducat de Luxemburg

Numirea dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru al Luxem
burgului îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de fericire personală și de succes în îndeplinirea impor
tantei misiuni ce v-a fost încredințată. Nutresc convingerea că bunele 
relații statornicite între țările noastre vor continua să dezvolte spre 
binele popoarelor român și luxemburghez, al cauzei păcii, colaborării și 
securității internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

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

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj, care m-a im
presionat foarte mult.

Fiți sigur că acord multă prețuire, ca și dumneavoastră personal, 
continuării și întăririi relațiilor prietenești care există între cele două 
țări ale noastre.

JACQUES CHIRAC
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Franceze

vremea
regiunile din nordul țârii. La Înce
putul intervalului vor mal cădea a- 
verse locale de ploaie. In rest, aver
se izolate după-amiaza. Vint potri
vit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse' intre 8 și 18 grade, iar ma
ximele intre 20 și 30 de grade. In 
București : Vremea se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată la inceputul 
intervalului.

ndre.cz
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CONFERINȚA GENERAL - EUROPEANĂ

In dezbatere - cooperarea cu statele
NEPARTICIPANTE RIVERANE MEDITERANEI

îențâ de 1a 
e cU man- 
Ința pentru 

•operare in Europa 
Dlemcle întăririi se 
oltârii cooperării 
d seama de faptul 
Europa se Insmp 

2 al pfteii 
nu poate 

'a din zoi

Confc:

ri ti

la

P

V

pe 
câ 
in 

și cecuri tA- 
fi disociat» 

na Mediteranel. 
d aceste probleme, statele 
ante pornesc, de asemenea, 
cistența leEâturilor economice 
rciale care le unesc de staule 
ipante riverane Meditcranei, 
și de la interesul manifestat 
lea fată de dezvoltarea coo- 
rare s-a materializat și in 

țiile prezentate de aceste 
l cadrul lucrurilor conferin-

legStură cu

V

acest subiect. în 
•rdonare al conferin- 

aflâ in dezbatere in prezent 
riect de document avansat do 
ția Italiei. Documentul pre- 
«ză dezvoltarea relațiilor de 
vecinătate cu statele riverane 
rnnei ncnarticipante la con- 
, in conformitate cu scopu- 

principiile Cartei Națiunilor 
aflată la baza relațiilor intre 
participante la conferință, și 
seama de propunerile vizind 
•ea de măsuri pentru a face 
ă n-recurgerea la amenința- 

cu forța sau la folosirea forței 
(după cum se știe, un document de 
lucru, in acest sens, a fost prezentat 
la cadrul conferinței de către Româ-

cum

CAMBODGIA

Acțiuni ofensive 
ale forțelor

patriotice
CAMBODGIA 17 (Agerpres). — 

După cum relatează Agenția khmeră 
de informații, forțele armatei patrio
tice de eliberare au lansat in ulti
mele zile atacuri repetate asupra 
pozițiilor trupelor lonnoliste din re
giunile Pnom Penh, Longvek, Prey 
Veng. Takeo și Kampot. In cursul 
atacurilor patrioții cambodgieni au 
ucis, rănit sau capturat un număr 
de peste 500 militari din rindul tru
pelor regimului de la Pnom Penh.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

ALGER

„Ziua națională a revoluției

17 Iunie a intrat In 
tradiția poporului al
gerian ca „Ziua na
țională a revoluției 
a gr re . Ea a fost ini
țiată odată cu acorda
rea primelor titluri de 
proprietate felahilor 
săraci și constituirea 
celor dinții cooperati
ve agricole de produc
ție.

Anul acesta eveni
mentul a fost sărbăto
rit sub semnul unor 
Importante înnoiri in 
viața satelor algerie
ne. Nu de mult a în
ceput distribuirea 
unor noi terenuri ță
ranilor lipsiți de pă- 
rr.int, din rezervele 
obținute in urma limi
tării proprietății fun
ciare și naționalizării 
suprafețelor neexploa- 
tare direct de pro
prietarii lor. Această 
acțiune, aflată in pli
nă c- =fă=urare, se în
scrie pe linia zăgăzui
rii si lichidării exploa
tării la sate, ca și a 
creșterii gradului de 
rentabilitate al agri
culturii. Odată cu dis
tribuirea de noi tere
nuri. a crescut la 
aproximativ 2 700 nu-

ROMA

Criza politică: soluție temporară
Decizia președinte

lui republicii, prin 
care a respins demi
sia celui de-al cinci
lea cabinet Rumor, și 
a cerut membrilor 
coaliției să depună 
toate eforturile posi
bile pentru a ajunge 
la un acord, este viu 
comentată in rindul 
cercurilor politice i- 
taliene. Caracterul de 
excepție al hotăririi 
adoptate de șeful sta
tului ar putea să-și 
găsească explicația, 
după opinia observa
torilor, in mai mulți 
factori. In primul rind, 
in stringenta necesi
tate de a se ajunge, 
cit mai urgent, la o 
înțelegere intre prin
cipalele forțe politi
ce ale țării, in vede
rea adoptării măsuri
lor ce se impun 
tru frînarea 
și a pericolului 
majului. In al 
rind, in urma consul
tărilor avute. _ 
dintele Leone pare si 
fi ajuns la concluzia 
că actuala criză a iz
bucnit fără ca in ca
drul guvernului să se 
fi epuizat toate posi
bilitățile pentru evi
tarea sa.

agrare"
mărul cooperativelor 
agricole de producție 
și al altor forme de 
intrajutorare pentru 
lucrarea in comun a 
pămintului. O nouă 
formă de asociere este 
cooperativa agricolă 
polivalentă de servicii. 
Numărul acestor uni
tăți este de circa 690 
și scopul lor constă in 
a stimula 
producției ___
extinderea suprafețe
lor cultivabile, con
strucția de unități
pentru prelucrarea
produselor agricole. In 
paralel, au fost puse 
la dispoziția țăranilor 
importante credite, se
mințe selecționate. în
grășăminte chimice, 
utilaje pentru mecani
zarea lucrărilor de pe 
ogoare.

Semnificative sint și 
transformările pe linia 
îmbunătățirii condiții
lor de viață ale popu
lației rurale. Acțiunea 
privind construirea ce
lor 1000 de ..sate pi
lot" este in plină des
fășurare in toate de
partamentele adminis
trative ale tării. A- 
proximativ 100 din

sporirea 
agricole,

Oricum, observato
rii apreciază că situa
ția rămine in conti
nuare complicată și 
plină de necunoscu
te. Divergența netă 
dintre democral-
creștini și socialiști 
in legătură cu tera
pia concretă pentru 
depășirea dificultăți
lor economice nu a 
fost, cel puțin pină in 
prezent, depășită. So
cialiștii sint gata să 
ceară muncitorilor și 
celorlalți cetățeni sa
crificiile necesare pen
tru combaterea infla
ției' — așa cum se 
arată intr-un docu
ment dat simbătă pu
blicității de conduce
rea partidului socia
list — dar in același 
timp sint hotăriți să 
acționeze pentru ca 
sacrificiile să fie îm
părțite in mod cores
punzător și de cate
goriile avute șl pen
tru ca restringerea 
creditului să nu ducă 
la un șomaj de masă.

Spre aceeași linie 
converg și opiniile 
celorlalte forțe poli
tice de stingă și ale 
organizațiilor profe
sionale ale oamenilor 
muncii. De pildă, co-

pen- 
inflației 

șo- 
doilea

preșe-

nla). Țările participante 
liniară documentul Italian 
convinse cA aplicarea principiilor 
monito să guverneze relațiile dintre 
state va contribui la menținerea 
pârii In lume și. In primul rind. in 
regiunile limitrofe ale continentului 
european, Îndeosebi in zona Medlte- 
ranei.

Documentul amintit evidențiază, 
totodată, faptul că progresele reali
zate >n domeniul securității in Eu
ropa nu trebuie să aducă prejudi
cii securității statelor din regiunea 
Medileranei ; aceste progrese trebuie 
sâ contribuie la ameliorarea proce
sului de destindere in această re
giune.

Statele participante la conferință, 
ae arată in documentul italian, tre
buie să favorizeze o cooperare eco
nomică multilaterală, avantajoasă, 
în special prin dezvoltarea schim
burilor comerciale, in vederea asi
gurării stabilității și progresului re
lațiilor lor economice și a creșterii 
bunăstării popoarelor din țările ri
verane Meditcranei. Statele parti
cipante urmează, de asemenea, să 
contribuie la dezvoltarea diversifi
cată a economiei țărilor meditera
neene și la eforturile depuse de ele 
pentru o mai buna utilizare a re
surselor de care dispun, favorizind 
o participare mai largă și mai e- 
chilibratâ a acestor țări la ansamblul 
activităților economice, îndeosebi in 
domeniile industriei, tehnologiei, 
mediului înconjurător și turis
mului.

IRLANDA DE NORD

Perspectiva unor convorbiri directe
intre reprezentanții celor două comunități

LONDRA 17 (Agerpres). — Liderii 
organizațiilor protestante din Irlan
da de Nord, întruniți, luni, la Bel
fast, intr-o reuniune care va dura 
trei zile, au anunțat că intenționea
ză să avanseze o serie de propuneri 
vizind incheierea unui armistițiu de 
trei luni cu forțele catolice din Ul
ster și negocierea unei soluții pen
tru guvernarea în comun a provin
ciei de către reprezentanții protes
tanți și catolici. La reuniune parti
cipă reprezentanți ai principalelor 

acestea sint pe punc
tul de a fi terminate. 
Multe din așezările 
acestea moderne și-au 
primit deja locatarii 
proveniți din rindul 
țăranilor săraci. Para
lel cu această acțiune, 
guvernul algerian a 
hotărit ca alte 200 de 
comune slab dezvolta- 
te de pe cuprinsul 
țării să beneficieze, in 
actualul plan cvadrie- 
nal. de programe su
plimentare de investi
ții pentru propășirea 
lor mai rapidă.

Sărbătorită în 
treaga țară prin 
nări festive și 
țiuni cultural-artisti- 
ce, „Ziua națională a 
revoluției agrare" a 
prilejuit și de data 
aceasta manifestai ea 
voinței țărănimii de a 
depune eforturi pen
tru dezvoltarea conti
nuă a agriculturii — 
ramură esențială a 
economiei algeriene. în 
intdfresul consolidării 
independenței 
nale a țării.

Mircea S. 
IONESCU

necesitatea

mltetul de conducere 
al C.G.I.L-C.I.S.L.- 
U.I.L., reunit in aces
te zile la Roma, a re
afirmat
unui nou tip de dez
voltare economică a 
țării, care să permită 
depășirea dezechili
brelor existente intre 
diferite regiuni și in
tre diferite ramuri 
economice, garantarea 
și extinderea ocupă
rii forței de muncă, 
schimbarea raportului 
intre consumul social 
și cel privat, realiza
rea unei depline 
raționale .......
resurselor 
în țară, 
triva 
activităților 
apărarea i 
democratice 
din 
biective 
repetate 
reprezentanții 
dului Comunist 
lian.

Devine tot mai 
după cum scria 
Giorno", că in prezent 
„țara are nevoie de 
o linie care să mobi
lizeze toate energiile 
țării".

fi 
utilizări a 

existente 
lupta impo- 

recrudescențel 
fasciste, 

instituțiilor 
? născute 

Rezistență — o- 
afirmate in 
rinduri de 

Parti- 
Ita-
clar, 

„II

Rada BOGDAN
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franța Partidul socialist se pronunță
pentru menținerea și consolidarea MANIFESTĂRI CONSACRATE 

SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMÂNIEIunității forțelor de stingă
PAR1S 17. (Corespondență de la

P. Diaconoscu). — La Paris a avut 
loc Convenția națională a Partidu
lui Sociali'I Francez, la caro au luat 
parte membrii Comitetului Director, 
secretari federali și parlamentari so
cialiști. Reuniunea a avut drept obi
ectiv analizarea rezultatelor alegeri
lor prezidențiale și căutarea celor 
mal bune mijloace In vederea uni
ficării diverselor curente socialiste. 
Convenția națională a hotărit orga
nizarea unui „Congres al socialismu
lui", In luna septembrie a.c., la Pa

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 17 (Agorpres). — Secreta

rul general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, a anunțat că a adresat șefilor 
de stat din țările membre ale orga-

AMMAN 17 (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A.. Richard Nixon, a 
sosit, luni după-amiazâ, intr-o vizită 
de o zi la Amman, pentru convor
biri cu regele Hussein al Iordaniei.

★
Tot luni. înainte de încheierea vi

zitei la Tel Aviv, șeful statului a- 
merican a avut o nouă întrevedere 
cu primul ministru al Israelului, 
Yitzhak Rabin.

organizații protestante din Irlanda 
de Nord. Un purtător de cuvînt al 
Asociației pentru apărarea Ulsteru- 
lui (U.D.A.) a declarat că grupările 
protestante privesc, in prezent, fa
vorabil începerea de convorbiri cu 
aripile provizorie și politică ale Ar
matei Republicane Irlandeze (I.R.A.)
— organizații ale minorității catolice 
din Irlanda de Nord, convorbiri al 
căror obiectiv final îl constituie ela
borarea unei soluții de alternativă 
la actuala situație, cind treburile 
provinciei au fost preluate de auto
ritățile de la Londra. După cum se 
știe, Executivul colegial din Ulster
— organ de guvernare locală, bazat 
pe împărțirea puterii între protes
tanți și catolici — a fost desființat, 
iar Adunarea provincială suspendată 
de către guvernul de la Londra, în 
urma grevei de luna trecută, organi
zată la inițiativa grupărilor protes
tante.

La rîndul ei, aripa provizorie a 
I.R.A.. referindu-se la propunerile 
protestante, a declarat la Belfast că 
„salută perspectiva unor convorbiri 
ale reprezentanților păturilor mun
citoare ale populației din Irlanda de 
Nord".

Din știrile de duminica
• Convorbiri eglpleano-algeriene la nivel Înalt au avut loc la 

Alexandria. Președinții Anwar Sadat și Houari Boumediene au dez
bătut ultimele evoluții din Orientul Apropiat, precum și alte probleme 
de interes comun.

• S.U.A. șl Siria au reluat relațiile diplomatice — s-a. anunțat 
la incheierea vizitei președintelui Nixon la Damasc, unde a avut 
convorbiri cu președintele țării gazdă, Hafez Al-Assad.

• Primul guvern de centru stingă din Istoria Luxemburgului a 
fost constituit după negocieri intre reprezentanții Partidului Democra
tic și Partidului Socialist. Fiecare dintre cele două partide va avea 
cite patru miniștri, conducerea_noului guvern 
premier Gaston Thorn.

fiind asumată de vechiul

• Deschiderea campaniei electorale din
Înnoirii a jumătate din mandatele Camerei 
liderilor principalelor partide din țară reafirmarea pozițiilor și plat
formelor lor politice.

• Cea mai mare experiență meteorologică pe plan mondial a 
început la Dakar, unde 4 000 de savanți din circa 70 de țări își pro
pun să examineze fenomene specifice zonei tropicale.

Cea de-a 11-a conferință la nivel 
înalt a Organizației Unității Africa
ne, desfășurată la Mogadiscio, re
prezintă, prin multitudinea probleme
lor abordate și a soluțiilor preconi
zate, un jalon important in activita
tea acestei organizații, chemată să 
promoveze aspirațiile de independen
tă, progres și pace ale țărilor mem
bre. Forumul african, la care au par
ticipat un mare număr de șefi de 
state și guverne, precum și lideri ai 
mișcărilor de eliberare națională ?i 
reprezentanți ai unor organizații a- 
fricane și internaționale, a examinat 
un cerc larg de probleme, adoptin- 
du-se peste 30 de rezoluții. Intre a- 
cestea, in primul rind, se situează 
necesitatea lichidării cit mai grabni
ce a ultimelor vestigii ale colonia
lismului pe pămintul Africii, a abo
lirii politicii de discriminare rasială.

Așa cum este firesc, în contextul 
abordării acestor probleme atit de 
arzătoare nu numai pentru popoarele 
Africii ci și pentru întreaga lume, a- 
tenția principală a fost acordată pro
blemei eliberării teritoriilor care s-au 
aflat vreme atit de îndelungată sub 
dominația colonială portugheză — 
evoluția inaugurată prin răsturnarea 
regimului fascist din Portugalia, pa
ralel cu succesele forțelor patriotice 
de eliberare din Guineea-Bissau, Mo- 
zambic, Angola, creind perspectivele 
traducerii in viață a năzuințelor de 
libertate ale popoarelor din aceste 
țări. In acest sens conferința de la 
Mogadiscio a subliniat necesitatea ca 
Portugalia să recunoască dreptul la 
Independență al teritoriilor coloniale, 
să recunoască Republica Guineea- 
Bissau și să poarte negocieri de pace 
cu reprezentanții mișcărilor de eli
berare din Mozambic și Angola. Do
cumentul adoptat la conferință pre
cizează că țările africane indepen
dente sint gata să stabilească relații 
cu Portugalia, după îndeplinirea a- 
cestor cerințe.

Un capitol aparte In cadrul ace
leiași teme l-a constituit sprijinul 

ris. Rezoluția, adoptată In unanimi
tate, precizează că „Stingă franceză 
va Învinge numai datorită unității, 
victoria sa fiind In funcție de am
ploarea uniunii realizate pe baze șl 
mal solide". într-un discurs rostit cu 
acest prilej, Francois Mitterand, 
prim-secretar al partidului socialist, 
a spus, printre altele ; „Trebuie 6ă 
păstrăm și să aprofundftm uniunea 
Mingii. Ea rămlne axa strategici 
noastre, iar programul comun con
tinuă să fie opțiunea noastră pen
tru anii ce vin".

nizațiol Invitația de n participa. în- 
cepind de la 3 septembrie, la viitoa
rea conferință arabă la nivel înalt de 
la Rabat. Reuniunea va fi consacrată, 
Intre altele, discutării acțiunilor ce 
urmează să fie întreprinse in legă
tură cu situația din Orientul Apro
piat, după realizarea dezangajării pe 
fronturile egiptean și sirian.

Președintele Comitetului Executiv 
nl Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a avut con
vorbiri cu președintele Moammcr El- 
Geddafi și cu alți membri ai con
ducerii de ștat libiene.

10 000 de pescari din Întreaga Ja
ponie s-au intîlnit la Tokio intr-o 
mare demonstrație pentru o pro
testa împotriva poluârii zonelor de 
pescuit prin deversarea deșeurilor 

Industriale în mare

agențiile de presa transmit:
Șantierul Complexului 

de fosfați de la Hamrawein, 
care se construiește in cooperare cu 
țara noastră, a fost vizitat de mi
nistrul industriei al R.A. Egipt, 
ing. Ibrahim Mohammadein, pre
ședintele Organismului pentru chi
mie, Marei Ahmed Marei, președin
tele Organismului pentru mine șl 
geologie, dr. Rushdy Said, împreu
nă cu ambasadorul României la 
Cairo, Petru Burlacu. Complexul de 
fosfați de lă Hahnrawein este chemat 
să joâce un rol important în valo
rificarea resurselor naturale ale 
Egiptului. El va avea, in final, o 
capacitate de 1 200 000 tone de fos-

Japonia, In vederea re
concilierilor, a prilejuit

O.U.A. pentru cel mal tlnăr membru 
al organizației — Republica Guineea- 
Bissau, care și-a proclamat indepen
dența in toamna trecută. Reprezen
tanți ai acestui stat au fost aleși In 
organele conducătoare ale O.U.A., 
atit ca semn de prețuire a luptei 
eroice a poporului din Guineea- 
Bissau, cit și pentru sublinierea fap
tului că tînăra republică, devenită 

REUNIUNEA AFRICANĂ LA NIVEL ÎNALT DE LA MOGADISCIO

0 elocventă afirmare a voinței 
popoarelor africane de a fi stăpine 

pe propria soartă
suverană șl Independentă, constituie 
o realitate istorică ireversibilă. Tot
odată, s-a acordat republicii un aju
tor financiar de un milion de lire 
sterline.

Participanțil la reuniunea la nivel 
inalt a O.U.A. au exprimat recunoștin
ță țărilor socialiste pentru sprijinul 
și solidaritatea manifestate față de 
lupta de eliberare națională a po
poarelor africane și față de eforturile 
indreptate spre consolidarea indepen
denței economice și politice a tine
relor state.

Dat fiind faptul că noile state afri
cane 6int confruntate cu probleme 
comune, rezultate din îndelungata 

BELGIA. Sub egida Asociației 
regale a scriitorilor valoni, la 
Bruxelles a avut loc o adunare, In 
cadrul căreia a conferențiat poetul 
Mihai Steriade, profesor de limbă 
și literatură română la Universita
tea din Liege. Evoctnd personali
tatea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, vorbitorul a evidențiat 
marile «ucccse obținute de poporul 
român In cele trei decenii de la 
eliberarea de sub dominația fas
cista atit in evoluția soclal-econo- 
mică și culturală a țării, cit și In 
afirmarea independentă șl crea
toare a României, pe plan interna
țional. Expunerea a prilejuit, tot
odată. evocarea unor aspecte ale 
literaturii noastre națlQnale.

PERU. — La Lima s-a deschis, 
sub auspiciile ambasadei române 
șl Asoclaffel de Prietenie șl Rela
ții Culturale Peruano-Române, ex
poziția „Arta populară româ
nească".

La Casa de cultură din orașul 
Trujillo și Ia cooperativa agricolă 
de producție „Casa Grande" au fost 
inaugurate expoziții de fotografii 
despre realizările economiei, știin
ței șl culturii românești în cei 30

<•/

ilrsș. Rezultatele alegerilor
pentru Sovietul Suprem

MOSCOVA 17 (Agorpres). — Comi
sia electorală centrală a comunicat 
datele preliminare privind rezulta
tele alegerilor pentru cele două ca
mere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — Sovietul Uniunii și Sovietul 
Naționalităților. In alegeri au candi
dat 1 517 persoane — reprezentanți 
ai clasei muncitoare, ai țărănimii 
colhoznice și ai intelectualității so
vietice. Printre candidații la funcția 
de deputat au fost Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri, Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 

fat brut. Complexul va fl dat In 
exploatare în două etape : prima în 
septembrie 1975, iar a doua in iunia 
1976.

La Helsinki •avut 10c 0 p'=- 
nară a C.C. al P.C. din Finlanda, In 
cadrul căreia au fost examinate si
tuația actuală din țară și sarcinile 
viitoare ale partidului. Plenara a 
hotărit convocarea, In prima jumă
tate a anului 1975, a celui de-al 
XVII-lea Congres al partidului.

Propunera de realizare 
a unor acțiuni comune. Se- 
cretarul general al Partidului Socia
list din Japonia, Masashi Ishibashi, 
a declarat că va propune, imediat 
după alegerile pentru Camera Consi
lierilor, o intilnire a secretarilor 
generali ai principalelor patru parti
de nioone din opoziție — Partidul 
Socialist. Partidul Comunist, Komeito 
și Partidul Socialist-Democratic — 
pentru discutarea problemei formă
rii unui front unit, In vederea reali
zării unor obiective ca stabilizarea 
prețurilor, corectarea Inechităților 
existente in distribuirea venitului na
țional, respingerea proiectului de re
formă electorală a Partidului Libe
ral-Democrat.

La Stockholm • a™‘ '<>' 0 
ședință a conducerii Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, la 
care s-a hotărit convocarea celui 
de-al XXIV-lea Congres ordinar al 
partidului pentru 12—16 martie 1975.

Partidul Socialist Popu
lar din Danemarca • cer,,t 
organizarea unui nou referendum în 
problema participării țării la Piața 
comună. Intr-o declarație adoptată 
la ședința^ conducerii partidului se 
evidențiază că în timpul care a trecut 
de la aderarea Danemarcei la C.E.E. 
s-a înrăutățit situația economică a 
țării și s-a agravat cea politică.

dominație colonială, avînd preocupări 
similare în ceea ce privește dezvol
tarea lor economică și socială, întă
rirea solidarității africane reprezintă 
o cerință de prim ordin, care s-a 
situat la loc de frunte In dezbaterile 
conferinței. In aceeași sferă de 
preocupări se Înscrie și hotărîrea 
O.U.A. de a organiza o reuniune 
ministerială africano-arabă, care să 

discute cooperarea șl dezvoltarea co
mună. In rezoluția referitoare la 
situația din Orientul Apropiat, 
O.U.A. 6-a pronunțat pentru reali
zarea unei păci juste și durabile po
trivit rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate cu privire la Orientul 
Apropiat, in lumina cărora se im
pune retragerea forțelor israeliene 
din teritoriile ârabe ocupate, precum 
și exercitarea dreptului poporului 
palestincan la autodeterminare.

In incheierea conferinței a fost 
ales noul secretar general al O.U.A. 
— camerunezul William Eteki, care, 
cu prilejul depunerii jurămintului, a 
declarat că cucerirea independenței 

de ani de la eliberare. Președintele 
cooperativei agricole de producție 
„Casa Grande", Humberto Justi- 
nlano Sagardia, a relevat importan
ța vizitei făcute anul trecut de 
președintele Nicolae Ceaușcscu in 
Peru.

RS. CEHOSLOVACA. Luni, s-au 
deschis la Praga „Zilele culturii 
românești". Programul include o 
retrospectivă a filmului românesc 
șl o expoziție de carte românească, 
precum și o expoziție de pictură, 
cuprinzlnd lucrări ale artistului 
plastic Brăduț Covallu. Luni sea
ra, la cinematograful „Ponrcpo", din 
capitală, unde sint programate pa
tru producții ale cinematografiei 
noastre, semnificative pentru pe
rioada de după eliberarea țării, 
a fost prezentat filmul „Răscoala".

MAREA BR1TAN1E. In cadrul 
„Zilelor culturii românești", desfă
șurate la Glasgow, in prezența mi
nistrului artelor pentru Scoția, Ro
bert Hughes, și lordului primar 
William S. Grey, a oficialităților 
orașului, a fost deschisă o expoziție 
de pictură contemporană și una de 
folclor românesc.

Suprem, alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

Potrivit datelor preliminare, la 
alegerile pentru cea de-a IX-a le
gislatură a Sovietului Suprem, des
fășurate într-o atmosferă însuflețită, 
au luat parte 161 663 235 alegători, 
respectiv 99,98 la sută din numărul 
celor înscriși pe listele de votanți ; 
pentru candidații propuși în funcția 
de deputat al Sovietului Uniunii au 
votat 99,79 la sută din alegători, iar 
pentru cei propuși pentru Sovietul 
Naționalităților — 99,85 la sută din 
participants la vot.

La Institutul de slavistică și 
balcanistică al Academiei de 
științe a U.R.S.S. a avut loc, 
luni, o adunare festivă consa
crată împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea marelui revoluțio
nar român Avram Iancu. Des
pre semnificația deosebită a 
evenimentelor revoluționare din 
România din anul 1848, despre 
lupta de eliberare națională și 
socială a poporului român și 
rolul proeminent al lui Avram 
Iancu a vorbit dr. doc. Vladilen 
Vinogradov, director adjunct al 
Institutului.

Cu prilejul calei de-a 
XXX-a aniversări a Parti
dului Elvețian al Muncii 
și a organului său de presă, „Voix 
Ouvriâre", care se sărbătorește anul 
acesta la Geneva, au avut loc o se
rie de manifestări jubiliare, desfă
șurate In prezența președintelui 
partidului, Jean Vincent, și a altor 
conducători ai partidului.

Cargoul grec „Natcrest", 
cu un deplasament de 6 400 tone, s-a 
scufundat în urma unei ciocniri cu 
o altă navă grecească în Oceanul 
Atlantic, în apropierea coastei fran
ceze. Membrii echipajului au fost 
salvați de un vapor sub pavilion 
singaporez. Cealaltă navă implicată 
în coliziune a suferit avarii.

Grupul de coordonare al 
r,C610r 12” In Pr°blema energiei, 
alcătuit din țările membre ale C.E.E. 
(cu excepția Franței), Statele Unite, 
Japonia, Canada și Norvegia, și-a 
reluat luni lucrările la Bruxelles 
asupra efectelor crizei petroliere.

unor
—.------- din

constituit un important

economice, dezvoltarea solidarității 
interafricane, promovarea de relații 
economice avantajoase cu toate ță
rile lumii sint preocupările principa
le ale O.U.A.

în spiritul solidarității nedezminți
te, România socialistă, militantă fermă 
pentru dreptul popoarelor africane 
de a fi stăpine pe destinele lor, de 
a-și hotărî singure căile de dezvol
tare. acordă o mare importanță coo
perării economice, politice, culturale 
și tehnico-științifice cu tinerele 
state Independente de pe conti
nentul Africii. Vizitele efectuate 
de președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, într-un șir de sta
te de pe continentul african, intîl- 
nirile și convorbirile avute pe pă- 
mintul Africii și in România cu șefi 
de state, cu conducători ai 
mișcări de eliberare națională 
Africa au 
mijloc de amplificare a conlucrării 
fructuoase dintre România și statele 
africane, o expresie elocventă a do
rinței noastre comune de a dezvolta 
colaborarea prietenească dintre po
porul român și popoarele din Africa, 
corespunzător intereselor tuturor for
țelor antiimperialiste. Reafirmînd cu 
putere această poziție principială, 
consecventă, mesajul adresat de pre
ședintele României conferinței O.U.A. 
a fost primit de participant ca o 
nouă dovadă că popoarele Africii au 
in România un prieten devotat și de 
nădejde.

Aduclnd o nouă contribuție la afir
marea principiilor noi de relații in
terstatale, bazate pe egalitate în 
drepturi și respect al independenței 
și suveranității naționale, conferința 
de la Mogadiscio se înscrie printre 
evenimentele menite să promoveze 
tendințele noi din politica interna
țională, spre curmarea politicii impe
rialiste de forță și dictat, spre sta
tornicirea unei atmosfere de pace, 
înțelegere și colaborare Intre popoare’

A. BUMBAC

DE PREIUTINDENI
• ACȚIUNE CONCER

TATA. Pe coastele Franței a 
început să acționeze a rețea 
națională de observație menilă 
să furnizeze date globale dea- 
pre poluarea litoralului «ău 
scăldat de apele Meditcranei, 
Atlanticului și Mării Minecil. 
Rețeaua, care deocamdată are 
un caracter experimental, este 
constituită din șase stațiuni, ur- 
mind ca in final numărul lor 
■ă ajungă la 30. S-a prevăzut 
ca lunar să se facă 300 de pre
levări și 3 500 de măsurători ale 
gradului de poluare pe litoral 
si in largul coastelor Franței. 
Pe baza rezultatelor obținute, 
ce vor fl centralizate și prelu
crate de un ordinator, Ministe
rul francez al Mediului încon
jurător va stabili măsurile ce 
se impun.

de țigarete 
frunze ale

•ȚIGARETE „IN- 
OFENSIVE". O Întreprin
dere argentineanft va începe In 
curind fabricarea 
„inofensive" din _____
plantelor de cartof. Aroma și 
savoarea acestor țigarete — a 
declarat un reprezentant al fir
mei — sint foarte asemănătoare 
cu cele ale țigaretelor fabricate 
din frunze de tutun, dar nu 
sint nocive. Fabrica — după 
cum relatează agenția France 
Presse — se instalează în pro
vincia Buenos Aires, in apro
pierea unor întinse zone culti
vate cu cartofi, și va avea 300 
de salariați.

• PESTE DOUA SE
COLE... In ritmul actual al 
construcției de locuințe va fi 
nevoie de peste două sute de 
ani pentru lichidarea cocioabe
lor In Anglia. Mai mult de 
două milioane de locuințe din 
această țară sint total necores
punzătoare. Totodată, circa cinci 
milioane de locuințe se află în- 
tr-o stare nesatisfăcătoare. A- 
ceste date sint citate intr-un 
raport al organizației britanice 
„Shelter" care, după cum tl a- 
rată și numele (adăpost), se o- 
cupă cu studierea condițiilor da 
locuit.

•ARTIȘTI CENTE
NARI. Ansamblul artistic 
„Nartaa" din Ahhazia, Caucaz, 
este cel mai original grup fol
cloric din U.R.S.S. Membrii 6ăi 
au, in medie, virsta de o sută 
de ani, dar continuă să se pro
ducă pe scenă prezentind un 
bogat repertoriu de cintece șl 
dansuri. Centenarii au sărbăto
rit de curind un sfert de veac 
de la înființarea ansamblului, 
prilej binevenit de a oferi spec
tatorilor o nouă probă a vitali
tății și talentului lor.

• „ZIUA INDIANU
LUI" 6e sărbătorește In Peru. 
Sărbătoarea este consacrată a- 
niversăril zilei în care guvernul 
președintelui Alvarado a pro
mulgat legea cu privire la re
forma agrară. Pe linia prevede
rilor legii mii de hectare de 
pămlnt au fost distribuite fami
liilor țăranilor săraci. Pe aceste 
păminturi, care aparținuseră la
tifundiarilor, se creează coope
rative. Pe litoral, circa 70 la 
sută din producția și exportul 
de zahăr se afla in miinile unor 
firme străine. întreprinderile 
agricole naționalizate in această 
regiune sint acum transformate 
In 16 gospodării cooperatiste.

• MEDICAMENTE FA
BRICATE IN COSMOS. 
Industria farmaceutică este 
preocupată de perfecționarea 
metodelor de purificare a vac
cinurilor, serurilor, enzimelor. 
O urmă cît de mică de impu
rități riscă să provoace efecte 
secundare nedorite, uneori 
foarte periculoase, asupra c I 
ganismului. De aici, ideea de a 1 
fabrica produse farmaceutice în 
spațiul cosmic, unde pot fi asi
gurate condițiile optime de 
asepsie. După cum apreciază 
specialiștii americani, în navele 
ce evoluează pe o orbită în ju
rul Pămintului vor putea fi fa
bricate in condiții avantajoase 
10 din cele mai utilizate vacci
nuri. Debutul acestei operațiuni 
este prevăzut pentru 1980.

NUMISMATICA Șl ---------------- NAȚU_
Indonezia,
Mauritius, 
girafa din 
cu ochi 

precum și 
specii de 

amenințate cu dispa-

CONSERVAREA
Rll, Urangutanul de 
vulturul din Insula 
rinocerul din Nepal, 
Tanzania, pescărușul 
albi din Tailanda, 
reprezentanții altor 
animale e~,_
riția în lumea întreagă vor fi
gura pe piesele unor monede 
de aur și argint. Un număr de 
24 de țări s-au angajat să emi
tă aceste monede, care vor fl 
bătute la monetăria britanică. 
Lansată in aceste zile la Whi
tehall (sediul principalelor de
partamente guvernamentale din 
Anglia), operația denumită 
„Colecția de piese pentru con
servarea naturii" este inițiată 
de președintele „Fondului mo
netar al naturii", prințul Ber
nard al Olandei, și pornește de 
la ideea că îmbinarea pasiuni
lor numismatice cu cele de 
apărare a naturii va înlesni 
procurarea de noi fonduri des
tinate unor acțiuni de salvare 
a unor specii de animale pe 
cale de dispariție șl, în genere, 
de conservare a frumuseților 
naturii.

• DE CE S-A BLOCAT 
CIRCULAȚIA ? Circulația 
trenurilor electrice de mare vi
teză de pe magistrala feroviară 
Tokio-Osaka a fost întreruptă 
la un moment dat fără o cauză 
vizibilă. „Pauza" a durat o oră 
și Jumătate, pină ce lucrătorii 
au descoperit, nu fără emoție..., 
un șarpe de doi metri pripășit 
in transformatorul de pe mar
ginea căii ferate. Din cauza fri
gului, reptila s-a refugiat în in
teriorul acestuia, provocind unteriorul acestuia, provocind 
scurt circuit, care a dus la o- 
prirea tuturor trenurilor de pa 
traseu.


