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în spiritul bunelor relații româno-columbicnc, al dialogului rodnic desfășurat
cu prilejul vizitei la Bogota a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri a incepul

VIZITA lN ROMÂNIA
A PREȘEDINTELUI ALES AL COLUMBIEI, 
s DR. ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

In timpul vizitei protocolare

ÎNTREVEDERE 
PROTOCOLARĂ

Președintele Alfonso Ldpez Michel
sen și doamna Cecilia Caballero de 
Lopez au făcut, miercuri seara, la 
Palatul Republicii, o vizită protoco
lară președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

La lntilnire au participat tovară
șii : Emil Bodnaraș, Miron Constan-

Primire 
prietenească

Răspunzir.d Invitației președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fi a tovarășei Elena Ceaușescu, 
miercuri după-amiază a sosit in 
Capitală, pentru a face o vizită 
în țara noastră, dr. Alfonso 
Lopez Michelsen, președintele 
ales al Republicii Columbia, 
împreună cu doamna Cecilia 
Caballero de Ldpez.

Vizita înalțllor oaspeți colum- 
bieni are loc la mai puțin de 
un an de Ia călătoria oficială În
treprinsă de președintele Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, în Colum
bia și in alte țări ale Americii 
Latine, moment de însemnătate 
istorică in relațiile dintre țara 
noastră și statele Iatino-ameri- 
cane, care a dat noi dimensiuni 
prieteniei și colaborării dintre 
poporul român și popoarele A- 
mericii Latine, legate prin nă
zuințele și aspirațiile lor pro
funde de libertate, independen
ță. pace și progres social.

în acest context general al 
bunelor legături statornicite In
tre România și țările Americii 
Latine, al dorinței comune de a 
dezvolta aceste relații pe mul
tiple planuri, se înscrie vizita 
la țara noastră a Înaltului oas
pete columbian. Ea vine să ilus
treze o dată in plus voința celor 
două țări și popoare de a extin
de colaborarea și conlucrarea 
dintre ele pe baza principiilor 
egalității In drepturi, respectării 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului In tre
burile interne și avantajului re
ciproc, de a contribui la triumful 
cauzei păcii, Înțelegerii fi co
operării internaționale.

Evenimentul are, evident, o 
semnificație ce depășește cadrul 
relațiilor bilaterale. Această vi
zită reprezintă, In același timp, o 
contribuție însemnată la opera 
de făurire a unei lumi mai 
bune, mai drepte, a unei lumi 
■ păcii, la a cărei edificare sint 
chemate să participe activ toa
te statele, indiferent de mări
mea sau orînduirea lor social- 
politică.________ ______
(Continuare In pag. a Hl-a)

tinescu, Ștefan Peterfi, George Ma- 
covescu și Bujor Almășan.

Inalții oaspeți au fost însoțiți de 
ambasadorul Fernando Urdaneta La- 
verde și de însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Columbiei la Bucu
rești, Alvaro Rocha Lalinde.

Desfășurată intr-o ambianță de 
caldă cordialitate, vizita protocolară 
a prefațat convorbirile oficiale pe 
care cei doi președinți le vor avea 
și in cadrul cărora vor fi examinate 
noi căi și posibilități menite să con
tribuie la întărirea prieteniei româ- 
no-columbiene. la intensificarea co
laborării bilaterale, spre binele și 
prosperitatea ambelor țâri și popoare, 
In interesul păcii și progresului In 
lume.

RUBRICA NOASTRĂ:

Să înlîmpinăm 
congresul partidului 

pcrlccționind activi
tatea organizațiilor 

de partid 
ÎN PAGINA A ll-A

Mal intii cîteva date pri
vind realizarea planului pe 
primele cinci luni ale anu
lui in industria județu
lui Constanța : producția 
globală — 103.5 la sută, 
producția-marfă — 106,9
la sută, productivitatea 
muncii — 103.1 la sută, in
vestiții — 118 la sută, ex
port — 118 la sută ; a fost 
Îndeplinit și planul de 
cheltuieli la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă. Cu alte cu
vinte, pe ansamblul jude
țului, planul a fost depășit 
— și Încă substanțial ! — 
la toți indicatorii. Sint 
rezultate remarcabile a 
cinci luni de muncă susți
nută, a cinci luni de pre
ocupări pentru perfecțio
narea întregii activități 
productive. Privit in con
textul celorlalți trei ani ai 
actualului cincinal, 1974 nu 
vine decit să confirfne tra
diția unor rezultate de pres
tigiu in industrie, construc
ții. transporturi, In toate 
sectoarele producției mate
riale, să reafirme răspun
derea cu care este privită 
aici de către comuniști, de 
către toți oamenii muncii 
realizarea cincinalului Îna
inte de termen.

In fiecare unitate econo
mică putem găsi zeci si

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat un interviu

revistei americane „U. S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit. miercuri dimineață, pe zia
ristul Robert A. Haeger, trimis 
special al revistei americane 
„U. S. News and World Report'1.

News and World Report"
La Întrevedere a participat to

varășul Cornel Burtică, membru 
supleant, a) Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
Interviu pentru revista „U.S. News 
and World Report".

JUDEȚELE ȚĂRII ÎN MAREA 

ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

CONSTANȚA:

Angajamentul 
a fost dublat

reci de explicații Intere
sante ale bunelor rezulta
te, fiecare dintre ele sub- 
sumlndu-se numitorului 
comun al bătăliei pentru 
mai mult, mai bine, mal 
Ieftin. Totuși cîteva fapte 
se evidențiază, creează o 
r.otă aparte, detașind „mar
ca" județului Constanța in 
Întrecere.

11 întrebăm pe tovarășul 
Nicolae Popa, secretarul 
comitetului de partid al 
Șantierului naval Constan
ța, care sînt ultimele nou
tăți In legătură cu giganțil 
de 55 000 tdw care se fău
resc aici ?

— Recenta vizită a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, făcută pe șan
tier la mai puțin de un an 
de la precedenta vizită, a 
constituit pentru noi o 
mare onoare și un puter
nic imbold în muncă. „Este 
bine, dar ee poate și mai 
bine !" — ne-a spus tova
rășul Ceaușescu la înche
ierea vizitei. Da, se poate 
și mai bine 1 Aceasta este 
realitatea, aceasta este 
convingerea comuniștilor, 
a Întregului nostru colec
tiv. Angajamentul nostru 
rămîne ferm : in 1975, la 
1 mai, vom livra prima

navă de mare tonaj. Iar la 
23 August va fi gata pen
tru probe cea de-a doua. 
In prezent, prima navă 
este asamblată in propor
ție de 2/3. iar la a doua 
navă se lucrează din plin 
la bloc-secții. Avem pre
gătite S.D.V.-urile în a- 
vans necesare fiecărei lu
crări in parte pentru a 
ciștiga timp la montajul 
utilajelor. în plină atenție 
se află, In prezent, și in
troducerea unor metode 
perfecționate de muncă, 
printre care sudarea auto
mată pe verticală.

Lucrările la cele două 
mineraliere de mare tonaj 
sint in stadiu avansat. Și 
lucrările de Investiții la 
cele două docuri uscate și 
Ia alte obiective ale șan
tierului sint in derails. 
Practic, aici mineralierul 
se Înalță odată cu docu- 
rile ! Indicația secretarului 
general al partidului de a 
se lucra in paralel atit la 
construcții, cit și la mon
taj este tradusă in viată 
cu rezultate bune. Cine 
sint autorii acestor înfăp
tuiri de prestigiu? Ne-a 
fost greu să aflăm cîteva 
nume de la secretarul de 
partid. „întregul colectivi", 
a sunat invariabil răspun

sul lui. Totuși, despre clțl- 
va dintre oamenii de aid 
— sudorul Barbu C. Ion 
și maistrul sudor loan 
Munteanu, lăcătușii Ale
xandru Omet și Stoica Ni- 
cliita. strungarii loan Pri- 
picl și Nicolae Lungu, in
ginerii Gheorghe Dimoiu 
și Vasile Plăcintă — am 
auzit lucruri deosebite, a- 
supra cărora vom reveni 
lntr-un viitor reportaj.

Iată succint alte citeva 
evenimente din între
prinderi constănțene. La 
Uzina de superfosfațl și 
acid sulfuric Năvodari s-a 
atins capacitatea proiecta
tă — după pasionante 
dispute tehnice — la in
stalația de fabricare a aci
dului fosforic. Un efect 
direct : in cinci luni s-au 
realizat peste plan 2 500 
tone îngrășăminte sub
stanță activă. Ca urmare a 
unei susținute preocupări 
pentru folosirea rațională 
a suprafețelor șl capacită
ților de producție, la în
treprinderea integrată de 
lină Constanta s-au creat 
condiții pentru obținerea 
unei producții suplimen-

Vlorel SALAGEAN 
George MIHAESCU

(Continuare în pag a IV-a)

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea 

președintelui Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen, 
și a doamnei Cecilia Caballero de Lopez

Astăzi sosesie la București

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, miercuri, un dineu in onoarea 
președintelui ales al Republicii Co

lumbia, Alfonso Lăpez Michelsen, și 
a doamnei Cecilia Caballero de Lo
pez.

Au participat tovarășii : Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Cioară, Lina Cio-

banu, Janos Fazekas, Petre Lvou, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. Ște
fan Voitec, Constantin Băbălâu, Cor-
(Continuare in pag. a IlI-a)

președintele Republicii 
Islamice Mauritania,
Moktar Quid Daddah

Foastiul președintelui Nicolae Ceaușescu 
Toastul președintelui Alfonso Lopez Michelsen

IN PAGINA A III-A

$i//i venit înaltului oaspete
Astăzi sosește la București Moktar Ould Daddah, secretar general 

al Partidului Poporului dm Mauritania, președintele Republicii Isla
mice Mauritania, împreună cu sofia, Marieme Daddah, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va face o vizită oficială in țara noastră.

Inscriindu-se in cursul ascendent pe care il cunosc relațiile dintre 
cele două țări, vizita președintelui Moktar Ould Daddah marchează 
un moment important in dezvoltarea colaborării prietenești, reciproc 
avantajoase, contribuind la afirmarea năzuințelor de pace, stimă reci
procă și înțelegere care animă cele două popoare.

Moktar Ould Daddah s-a 
născut în anul 1924, la 
Butlinit, în districtul Trar- 
za, intr-o veche familie de 
luptători pentru indepen
dența Mauritaniei. A ur
mat școala primară în lo
calitatea natală, iar apoi 
s-a înscris la Școala secun
dară din Saint Louis (Se
negal). Iși continuă stu
diile la Nisa și la Paris, 
unde obține licența in 
drept fi diploma Școlii de 
limbi orientale (arabe). La 
Paris militează, împreună 
cu alți tineri studenți mau- 
ritani din gruparea condu
să de Sidi El Moktar 
N’Diaye, lider al Uniunii 
progresiste mauritane, pen
tru independența țării sale.

După absolvirea studii
lor, Moktar Ould Daddah a 
practicat scurt timp avoca
tura, la Dakar. Intorcin- 
du-se în Mauritania, aflată 
sub administrație franceză, 
este ales in 1957 consilier 
teritorial. în același an este 
numit vicepreședinte al 
Consiliului de guvernă- 
mint al Mauritaniei. In iu
nie 1959 este ales deputat 
în Marea Adunare Națio
nală Mauritană. O lună mal tirziu a 
fost Învestit de Adunarea Națională in 
funcția de prim-ministru al țării. Și in 
aceste funcții Moktar Ould Daddah 
militează cu consecvență pentru lichi
darea dominației coloniale asupra ță
rii sale, devenind figura proeminentă 
a mișcării populare pentru indepen
dența Mauritaniei. După proclama
rea independenței, la 28 noiembrie 
1960, și adoptarea noii constituții, 
fiind desemnat candidat unic al tu
turor partidelor politice, Moktar Ould 
Daddah este ales la 20 august 1961 
președinte al Republicii Islamice 
Mauritania. Cu prilejul alegerilor

din 1966 și 1971, el este reales In 
această funcție. La 25 decembrie 
1961, Moktar Ould Daddah este 
ales secretar general al Partidului 
Poporului din Mauritania, funcție pe 
care o deține și în prezent.

După proclamarea independenței, 
Republica Islamică Mauritania a ob
ținut, sub conducerea președintelui 
Moktar Ould Daddah, succese însem
nate in dezvoltarea economiei națio
nale. O atenție deosebită a fost a- 
cordată valorificării unor bogății ale

(Continuare in pag. a V-a)

La dineul oficial

Astăzi, In Jurul orei 16,00, posturile noastre de radio 
fi de televiziune vor transmite direct de la aeroportul 
International București-Otopeni ceremonia sosirii lui 
Moktar Ould Daddah, secretar general al Partidului 
Poporului din Mauritania, președintele Republicii Isla
mice Mauritania, împreună cu soția, Marieme Daddah, 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va iace o vizită olicială în țara noastră.
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SĂ iNTlMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI

PERFECȚIONÎND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR^DE PARTID
Inova concretă cu oamenii, legătura permanentă, nemijlocită cu 

m.iKcle. constituie un principiu suprem, o trăsătură caracteristică fun- 
d. mr -.tal,» a artivitutii partidului nostru. I n «trălucit exemplu dc 
aplicare in >iată a acestui principiu oferă acthitatca secretarului gc- 
O' i I al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușrscu : desele sale. întilniri 
< i namrnii muncii din rele mai diferite sectoare ale vieții economice 

•.ocialr. din toate roiturile tării demonstrează elocvent rodnicia 
muncii directe cu oamenii, caracterul ei puternic mobilizator.

lormni de «roca. ac-aMj cerință — caracteristică definitorie a sti
lului dc mini':, al partidului nostru — trebuie să-ji găsească intruchi- 
parc în activitatea coti lian < a flecarei organizații de partid. în cele cc 
urmează înfățișam citeva Bsprctc din experiența organizației dc partid 
dc la Exploatarea minieră Herja din Maramureș.

■e

r
>bi

m

lor
oarece muncesc și militează pentru 
uh scop pe care 11 consideră al lor.

Munca de partid este muncă 
concretă cu oamenii, o activita
te politico-cduca- 
tîvă care se rea
lizează nu din 
birou, prin circu
lare • 
liuni, 
locul 
acolo _
hotărăște 
producției.

cientă poate fi această formă de 
activitate dacă este bine concepută 
și organizată temeinic. în 1974, 
planul de producție al minei Her
ja a sporit cu 34 la sută. împreună 
cu angajamentul asumat in cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a e- 
Jibcrării patriei, aceasta însemna, 
numai in sectorul I. o producție 
suplimentară dc 36 400 tone mi
nereu. In abataje, pe galerii, nu 
pot fi folosite nici agitația vizuală,

sistat îndeajuns pentru a explica 
tovarășilor din birourile organiza
țiilor de bază că c necesar c.i dis
cuțiile să aibă loc nu numai atunci 
cir.d sc sesizează un neajuns, ci zl 
de zi, pentru a populariza experi
ența valoroasă, înaintată, exemplele 
dc muncă rodnică, dc ordine șl dis
ciplină și a combate manifestările 
negative.

Totodată, nc-am propus ca In 
pregătirea agitatorilor să acordăm 
o mai marc atenție și unor aspecte 
doar aparent metodice ale activi
tății lor. Astfel, in instruirea agi
tatorilor nu ne limităm doar la a 
le asigura un bogat bagaj de cifre 
și date, ci le cerem să manifeste 
mal multă receptivitate față dc su
gestiile oamenilor cu care discută. 
Incit munca politică de masă să 
constituie un dialog viu, continuu 
cu oamenii. In adunări de partid, 
în cadrul unor instruiri, în discuții 
Individuale am combătut tendința

și inslruc- 
ci în mij- 

oamenilor, 
unde se 

soarta 
Expt - MUNCĂ VIE, CONCRETĂ,

ției n03' 
partid, 
altora.

-e de 
și a 

arată că 
cei m.ii 
comuniștimulțl ______

au legături strin- 
se cu tovarășii 
lor de muncă, 
d: scuti ru ei des- 
nre diverse aspecte ale politi- 
c:i partidului $i sarcinile de fie
care zi. despre comportamentul 
oamenilor la locul de muncă, in 
familie și societate, despre inte
resul fiecărui om de a asigura o 
desăvârșită ordine și disciplină in 
producție — această acțiune de in
fluențare politico-educativă nu poate 
fi lăsată să se desfășoare spontan, 
la voia întimplării. Practica a con
turat citeva forme și metode con
crete, eficiente și am să inccrc să 
arat cum le folosim in activitatea 
curentă.

Ia lumina hotărârilor Plenarei 
C C al P.C.R. din noiembrie 1971. 
noi am creat un puternic detașa
ment de agitatori, a căror sarcină 
principală este munca de la om la 
om. Ei au fost desemnați in adunâ- 
rile_ generale ale organizațiilor de 
bază. Dintre agitatori 
membri ai comitetului 
secretari și membri ai 
organizațiilor dc bază. t.__
conducerea administrativă, 
telul de partid 
componența colectivelor 
de , organizațiile de 
băfind. permanent, 
formalism manifestate pe 
și prin practica de a încredința a- 
ceastâ răspundere unor tovarăși 
doar pentru că—. nu au altă sarcină 
de partid. Criticind asemenea ma
nifestări, sprijinim, in același timp, 
birourile organizațiilor de bază 
să aleagă pentru această muncă 
pe acei tovarăși care se bucură de 
un binemeritat prestigiu și o bună 
pregătire politică, care știu să 
susțină un dialog interesant.

Cum se știe, principala formă de 
activitate a agitatorilor o constituie 
discuțiile individuale cu oamenii, 
cu tovarășii de muncă. îndeosebi in 
legătură cu sarcinile curente. Iată 
un exemplu care arată cit de efi-

CE OAMENII

fac parte 
de partid, 

i birourilor 
tovarăși din 
ILă. Corni- 

alizează periodic 
’ alcătuite 

bază. com- 
tcndințele de 

alocuri

nici gazeta de perele, nici stația de 
radioamplificare ; singurul mijloc de 
largă audiență in activitatea poli
tică de masă rămine munca con
cretă. nemijlocită cu oamenii. Pentru 
a face bine cunoscute sarcinile in 
producție ale colectivului și pentru 
a antrena minerii la punerea in va
loare a resurselor interne existente, 
multe zile in șir cei cinci membri ai 
biroului organizației de bază nr. 1, 
in fruntea celorlalți agitatori, au 
organizat convorbiri dc la om la 
om. au cerut părerea minerilor 
despre modalitățile realizării pla
nului de către fiecare formație de 
lucru, au explicat ce înseamnă — 
in contextul întrecerii naționale 
pentru înfăptuirea in devans a 
cincinalului — realizarea ritmică și 
integrală a planului. Rezultatul : 
de la începutul anului . și pină 
acum, minerii de la Herja au livrat, 
peste sarcina planificată, mai multe 
mii de tone de minereu.

O altă preocupare a comitetului 
de partid este de a asigura muncii 
politico-educative continuitate, un 
cr.racter sistematic. Pentru reali
zarea acestei cerințe cred că am 
făcut un pas imoortant prin prac
tica de a încredința unor membri 
de partid 1—2 tineri pentru a se 
ocupa de educarea lor. Coi 340 de 
uteciști care lucrează la mina 
Herja se formează artfel ca luptă
tori conștienți pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice, ca oameni cu 
o înaltă conștiință. Din păcate, nu 

totdeauna să asigurăm o 
firească in munca 

la om, fiindcă unele 
de bază nu au în-

reușim 
continuitate 
de la om 
organizații 
țeles îndeajuns că activitatea edu
cativă nu poate și nu trebuie des
fășurată in 
adunări, la 
combătut o 

poate.

campanii. In diferite 
instructaje, noi am 

asemenea mentalitate, 
cred eu. am in-

unor tovarăși de a discuta cu co
legii lor do muncă „de sus", ca 
niște atotștiutori care dau lecții, 
cu pretenția de a fi numai ascul
tați. Asemenea manifestări, oricit 
de sporadice ar fi, diminuează efi
ciența muncii politice.

O eficiență deosebită au, alături 
de formele individuale, formele co
lective ale muncii cu oamenii. In
tre acestea, la loc de frunte se si
tuează, bineînțeles, adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază, 
la care deseori participă și invitați. 
Dezbaterile pe marginea diferitelor 
sarcini concrete solicită ; ’ 
oamenilor, ingeniozitatea, 
lor de inițiativă. în 
din mină unde activează 
nizația de bază nr. 6, intr-una din 
lunile trecute, patru echipe au, ră
mas sub plan. Cu eforturi supli
mentare, celelalte 9 au recuperat 
restanța, reușind, la finele lunii, să 
indeplinească și să depășească 
chiar planul. Faptul nu a scăpat 
insă atenției organizației de bază. 
In consecință. a fost convo
cată o adunare generală deschisă, 
avind ca temă „Contribuția comu
niștilor la realizarea integrală și in 
mod ritmic, de către toate echipele, 
a planului de produc(ie<*. Cum era 
și firesc, cei care nu și-au îndepli
nit planul au fost aspru criticați. 
Pe lingă abaterile de la disciplină 
— absențe nemotivate, neasigurarea 
cu vagonete goale — a fost combă
tută mentalitatea unora de a lăsa 
ca alții să lucreze pentru ei. Modul 
acesta de a discuta cu oamenii, de 
a le spune concret și deschis lipsu
rile și a le arăta căile de îndrep
tare, s-a dovedit bineînțeles efi
cient. în prezent, toate echipele de 
mineri iși indeplinesc, ritmic și in
tegral. planul la zi.

în rindul formelor colective ale 
muncii de la om la om se înscriu,

gindirea 
spiritul 
sectorul 

i orga-

de asemenea, Invățăminlul dc par
tid. în anul de studiu recent în
cheiat, la diferitele cursuri nu par
ticipat toți membrii de partid, nu
meroși uteciștl și nemembrii de 
partid. Studiul sistematic al docu
mentelor Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale, al cu- 
\ uitărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care sint abordate 
problemele fundamentale ale so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, ale evoluției mondiale con
temporane, a contribuit atit la ridi

carea pregătirii politice a partici
pi nților, cit și la dezvoltarea capa
cității lor de a desfășura o muncă 
politică bună dc la om la om. Ex
periența arată că în viitor va tre
bui să asigurăm acestei deosebit 
de importante forme educative un 
mai puternic spirit militant, dc 
combativitate revoluționară. Ne 
propunem să extindem experiența 
unor propagandiști care, pentru a 
imprima un caracter concret dezba

terilor. obișnu- 
jgțr-CT iese se docu

menteze asupra 
problemelor de la 
locul 
de r 
pra 
bune, ca și

l pra
lor.

Cu bune rezul
tate în munca de 
la om la om fo
losim. de aseme
nea, și alte 
me dc 
cum sint, 
xemplu, 
rile cu 
de oameni.

(temenea întilniri se organizea
ză pentru a populariza diferi
tele documente de partid, a ex
plica însemnătatea realizării rit
mice, la toți indicatorii, a sarcini
lor de plan, a combate unele nea
junsuri in muncă sau din compor
tamentul unor membri ai co
lectivului. O experiență bună 
am dobindit, cred, și in in
formarea politică curentă a to
varășilor noștri. Lunar, in fiecare 
din cele 8 organizații de bază, doi 
comuniști primesc sarcina, prin ro
tație. de a pregăti informări pe \ 
tenie privind politica internă și ex
ternă a partidului nostru, fiind 
ajutați să se pregătească temei
nic de către comitetul dc partid. 
De asemenea, folosim pentru mun
ca politică consfătuirile, ședințele 
de grupă sindicală, adunările gene
rale ale oamenilor muncii, la ale 
căror dezbateri participă activ nu
meroși comuniști, membri ai comi
tetului și birourilor organizațiilor 
de bază. Ele constituie tot atitea 
prilejuri de a munci concret cu oa
menii. de a le ridica gradul de 
conștiință socialistă și de a stimula 
participarea responsabilă la înde
plinirea sarcinilor stabilite de 
partid.

Perfecționarea conținutului, a for- 
. melon și metodelor muncii cu oame

nii rămine o sarcina permanentă, a 
organizației noastre de partid, a fie
cărui comunist. Aceasta constituie 
un obiectiv prioritar in activitatea 
politico-educativă desfășurată in 
sprijinul realizării angajamentelor 
asumate in cinstea celor două mari 
evenimente ale anului 1974 — a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și al XI-lea Congres al par
tidului.

1 respectiv 
muncă, asu- 

expcriențcl 
asu- 

neajunsuri-

for- 
muncă, 
de e- 

întilni- 
grupurl 

A-

Ioan SALAJEAN
secretarul comitetului de partid 
de la Exploatarea minieră Herja, 
Județul Maramureș

FOCUL NESTINS 
AL ENTUZIASMULUI

LA HUNEDOARA
Hunedoara. în luna Iu

nie a.c. se vor aniversa 
nouă decenii de cind in a- 
ccasfă ..vatră de metal*' a 
tării s-a pus in funcțiune 
primul furnal. Pe un plan 
mai larg. evenimentul 
coincide cu 220 dc ani 
de atestare documentară a 
metalurgici pe aceste me
leaguri.

După cum se știe, de patru 
ori pină acum (din care trei 
ani la rind in acest cinci
nal), colectivul Combinatu
lui siderurgic din Hu
nedoara a fost distins 
cu „Ordinul Muncii" cla
sa I. Sidcrurgiștii hu- 
nedoreni sini inițiatorii 
entuziastei chemări lansate 
în acest an, in întrecerea 
socialistă, către unitățile 
metalurgice ale țării, che
mare izvorită d)n dorința 
lor fierbinte de a intimpi- 
na cu rezultate remarca
bile cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei 
și cel de-al XI-lea Con
gres al partidului.

Continuind tradiția reali
zărilor de prestigiu, side- 
rurgiștii hunedoreni au ob
ținut in perioada care a tre
cut din acest an rezultate 
mai bune ca oriclnd. Auto- 
depășirea a devenit aici 
trăsătura definitorie a în
trecerii. Care sint acești oa
meni minunați ai Hunedoa
rei de azi ?

La secția a Il-a furnal» 
discutăm cu Nicolae Mărcu- 
lescu, maistru principal. 
Erou al Muncii Socialiste, 
secretarul comitetului de 
partid de aici.

— Realizările din această 
secție — ne spune el 
— sînt o mărturie a 
vredniciei comuniștilor, a 
furnaliștilor. Sint insă de 
părere că, in primul rind, 
se cuvine să fie eviden- 
țiați unii oameni cu alese 
însușiri profesionale și 
morale, pe care i-aș defini 
fermentul viu al colectivu
lui nostru, in întrecerea 
pentru depășirea angaja
mentelor ce ni le-am luat 
în acest an — 10 000 tone 
fontă peste plan, din care 
jumătate cu cocs econo
misit.

— Numele lor ?
— Sint : prim-topitorii

Simion Jurca. Alexandru 
Hăjdățean. loan Cheș- 
chcș, Mihai Aciobânițci, 
dozatorii Nicolae Gros,

loan Andrele», Aurel Crlu- 
lea... Nu înseamnă însă 
că am epuizat lista. Aici, 
fiecare om, In parte, e bun 
și de nădejde.

— Rețineți că. In acest 
an. ne spune tov. Victor 
I’cirolescu. secretarul comi
tetului dc partid dc la oțclă-

rile din acest an ala oțela- 
rilor.

— într-o adunare a acti
vului de partid din oțelă- 
rie, ne spune secretarul 
comitetului de partid, s-a 
constatat că angajamentul 
anual Inițial, de 20 000 tone 
oțel pesta plan, este sub

ria Martin, consumurile spe
cifice de combustibil de la 
oțelăria Martin nr. 2 sint 
cele mai raționale din cite 
am înregistrat pină acum. 
Și acest lucru se datorește 
utilizării cu eficiență spo
rită a oxigenului insuflat 
în baia de metal. Arderea 
se realizează prin bine
cunoscuta „lance tip Hu
nedoara". creație originală, 
de prestigiu mondial, a 
maistrului instalator loan 
Cismaș.

Discutăm despre ' planu-

posibilitățile reale ale co
lectivului.
- Si?
— Angajamentul a fost 

dublat, iar pină acum s-au 
dat peste plan mai mult 
de 30 000 tone oțel. Noi 
sperăm ca. pină la 23 Au
gust, să indeplinim noul 
angajament.

Așa-i ! Cind oțelarii de 
aici iși propun un obiec
tiv. nu se lasă pină nu-1 
îndeplinesc. Ambiția lor 
este confirmată de rezulta
tele zilnice ale frunta

șilor din oțelărle î Teodor 
Flțlu, de la cuptorul 5, Au
gustin Maier, de la cup
torul 7. Ioan Bincescu, de 
la cuptorul 1 și alții ca ei.

— La fel au procedat și 
cei de la oțelăria electrică. 
Ne-nm reînnoit și noi an
gajamentul anual, aflăm 
de la Florian Jurcă, mais
tru principal. De la 2 000 
tone peste plan, ștacheta 
a fost ridicată la o cifră 
triplă. Și pină in prezent 
in oțelăria electrici s-au 
elaborai, suplimentar, mai 
mult de 4 500 tone oțel. în 
acest ritm, credem că pină 
la marea sărbătoare na
țională o să ne onorăm in
tegral angajamentul.

Vorbindu-ne despre acti
vitatea puternicului colec
tiv al siderurgiștilor, tova
rășul Costachc Trotuș, di
rector al Combinatului si
derurgic Hunedoara, și to
varășul Petre Lungu, se
cretar ' al comitetului de 
partid pe combinat, ne-au 
relatat că, In principal, 
realizările bune din acest 
an au la bază pregătirea 
judicioasă a producției incă 
din 1973. sub toate laturile 
ei. pină in cele mai mici 
amănunte. S-au creat ast
fel condițiile tehnice și or
ganizatorice pentru ca, 
realmente, anul 1974 să fie 
un an de virf. Concret, co
lectivul de muncitori, in
gineri, tehnicieni și cerce
tători de la C.S.H. și-a pro
pus pentru acest an să 
realizeze o producție globa
lă suplimentară de peste 
120 milioane lei, din care, 
pină la a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei — 
mai mult de 70 milioane 
lei. în cinci luni și jumă
tate, siderurgiștii com
binatului au realizat, în 
plus față de prevederile 
planului, mai mult de 
8 000 tone cocs metalur
gic, peste 10 000 tone fontă, 
circa 40 000 tone oțel — 54 
la sută din producția de 
metal reprezintă oțeluri 
carbon de calitate superi
oară — peste 25 000 tone 
laminate finite ș.a. Sint 
rezultate care demonstrea
ză hotărîrea fermă a co
lectivului hunedorean de a 
ciștiga în 1974 un loc de 
frunte în întrecerea pasib- 
nantă dintre metalurgiștii 
țării.

Sever UTAN

ia .mim»- se wiâ o « k him
...si răspunsuri la citea întrebări deșire risipă

La întreprinderea „Autobuzul" din 
Capitală, in cinci luni din acest an, 
cheltuielile de producție au depășit 
nivelul planificat, ceea ce, firește, a 
fost in detrimentul eficienței activi
tății economice. Datele contabile con
semnează lapidar faptul că neinca- 
drarea in prețul de cost planificat 
s-a datorat, practic, efectuării unor 
cheltuieli materiale — mai ales la 
metal — cu 6 289 000 de lei mai mari 
decit cele prevăzute.

Ce știe lăcătușul mecanic, tov. 
Zamfir Ionescu, șef de brigadă la 
secția montaj final, reprezentant al 
colectivului in comitetul oamenilor 
muncii, in legătură cu aceste neajun
suri ?

— înainte de a căuta la alții. Ia 
unitățile furnizoare, explicația pen
tru depășirea consumurilor planifi
cate, trebuie să ne întrebăm noi, 
fiecare muncitor, maistru, șef de sec
ție dacă nu purtăm o parte din răs
pundere — ne-a spus interlocutorul. 
Să ne uităm cu atenție în jurul nos
tru. la locurile de muncă și vom

INDUSTRIA

TIMIȘOARA

GAMA

DIVERSIFICATA

DE ȚESĂTURI

OGLINDA A HĂRNICIEI
toate terenurile cultivate cu prășitoare — indiferent dacă » 

sau nu — trebuie executate, fără intirziere, lucrările de intre- 
Cum se desfășoară aceste lucrări de care depinde, in mare

plouat
ținere.
măsură, nivelul recoltei din acest an ? Iată constatările prilejuite de 
raidul întreprins de corespondenții noștri din județele Buzău și Vilcea.

De la Începutul acestui an, 
colectivul întreprinderii „Indus
tria linii" din Timișoara a pro
dus. peste sarcinile de plan. 65 
tone d® fire cardate și pieptă
nate (din care o parte au fost 
utilizate in fabricația curentă, 
iar o parte au fost livrate di- 
feriților beneficiari din țară), 
precum și un volum de țesături 

‘cu 25 ia sută mai mare decit 
In perioada corespunzătoare din 
1973. Există aici o preocupare 
susținută pentru diversificarea 
fi înnoirea producției. în pri
mele 5 luni ale anului aici 
au fost create 39 de articole noi. 
Realizate in special din lină, in 
amestec cu fibre chimice, in 
culori pastel sau carouri, noile 
modele se bucură de aprecierea 
unanimă a cumpărătorilor. De 
altfel, pe linia înnoirii și repro- 
iectârii articolelor din fabricația 
curentă, întreprinderea timișo
reană a trecut din acest an la 
producerea de fire cardate cu 
conținut de melană, destinate 
țesăturilor pentru șacouri, par- 
desie si paltoane, precum și la 
realizarea de țesături 
costume cu poliester 
tar — ceea ce 
contexturi 
la purtat 
rit 
In 
punct si tehnologia de fabrica
ție a firelor subțiri, de m2re 
finețe, utilizate la producerea 
țesăturilor ușoare, pentru ro
chițe si costume. De asemenea, 
jn vederea ridicării în conti
nuare a calității produselor, de 
curind s-au introdus procedeul 
de aburire a țesăturilor crude, 
precum și ceratul urzelilor — 
faze tehnologice realizate cu 
ajutorul unor mașini și dispo- 
zJtive create cu forțe proprii.

pentru 
filamen- 

conferă noilor 
rezistență mărită 

și un grad spo- 
de neșifonabilitate. Tot 

acest an a fost pusă la

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

CULTURI BINE ÎNGRIJITE

Din ultimele date centralizate la 
direcția agricolă a județului Buzău 
reținem : in cooperativele agricole, 
prașila a doua la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui s-a incheiat pe toaie 
suprafețele, iar la porumb 9-a făcut 
in proporție de 70 la sută cea me
canică și 60 la sută cea manuală. 
Căror factori se datoresc aceste re
zultate bune ? Citeva secvențe sur
prinse pe teren au relevat preocu
pările responsabile ale țăranilor coo
peratori Dentru asigurarea condițiilor 
optime de vegetație a plantelor.

La cooperativa agricolă Limpezișu, 
abundența precipitațiilor a declanșat. 
In ultima vreme, o adevărată explo
zie a vegetației. Cooperatorii nu 
pierd nici o oră bună de lucru. Ca 
urmare, pe cele 270 ha cu porumb 
s-au făcut două prașile mecanice si 
una manuală. Floarea-soarelui, cul
tivată pe 80 ha. a fost prășită a doua 
O'ră. iar pe suprafața de 110 ha cu 
sfeclă de zahăr cooperatorii au tre
cut la cea de a 3-a prașilă manuală. 
Bine c? lucrează și pe ogoarele coo
perativei agricole Mihâilești. Din su
prafața de 446 hectare cultivată cu 
porumb, pină duminică. 150 ha fu-' 
seserâ prășite manual a doua oară. 
Tarlaua Bulamaci. de 40 ha. a fer
mei zootehnice a cooperativei agri
cole Costești, cultivată cu po-

rumb pentru boabe, face parte din 
aceeași zonă bogată in precipitații. 
Plantele sint bine dezvoltate, dar 
deopotrivă sint invadate de buruieni. 
La începutul lunii iunie se înche
iase prima prașilă. Cultura a „țiș-

de brațe de muncă este evidentă, 
din totalul de 386 ha insămințate cu 
porumb numai pentru 100 ha s-au 
primit erbicide. Oare nu era firesc 
să fie luate măsuri ca unitățile coo
peratiste cu deficit de forță de mun
că să primească cu prioritate erbi- 
cidele ? Oricum, trebuie să se între
prindă acțiuni de mobilizare a coope
ratorilor. astfel incit culturile să fie 
prăsite fără intirziere.

în județul Vilcea, prima prașilă 
manuală la porumb s-a făcut pe 81

Raidul nostru în unități agricole 
din județele Buzău și Vilcea

nit" viguros, dar și buruienile 
s-au înmulțit in scurt timp. Se im
punea, de mai multe zile, executarea 
prașilei a doua. Cu toate că supra
fața cu porumb a fermei zootehnice 
este angajată in acord global de o 
echipă de 40 cooperatori, care nu au 
altă sarcină decit producerea furaje
lor. din lipsă de organizare lucrările 
intirzie. O situație asemănătoare in- 
tilnim și la cooperativa agricolă 
Oreavu. în tarlaua ..șosea Cristinești" 
pe 82 ha porumbul nu se cunoaște 
din buruieni. Din cei 110 cooperatori 
ore au angajat lucrările in acord 
global sint prezenți. cu regularitate, 
doar 80 de oameni. Cu toate că lipsa

la sută din suprafețele cultivate cu . 
porumb in cooperativele agricole, iar 
a doua doar pe... 3 la sută. Dar nici 
de aceste cifre, oferite de direcția 
agricolă, nu poți fi sigur. Și iată de 
ce. Din cele 390 ha ocupate cu po
rumb. cit are cooperativa agricolă 
Budești, după cum s-a comunicat la 
direcție. 320 ha au fost prășite me
canic. iar 300 ha manual. La sediul 
unității insă, președinta Elena Can- 
tâu ne spune că de fapt ar fi fost 
prășite manual doar 250 ha. Să fie 
vorba de informare eronată ? Orga
nele județene de resort trebuie să 
stabilească adevărul. în cazul de 
față pe noi ne-au interesat in mod

deosebit calitatea lucrărilor de între
ținere a culturilor, precum și ritmul 
în care se desfășoară acestea. Un
deva, in Lunca Oltului, cooperatoa- 
rea Elisabeta Stanca incerca să 
descopere plantele firave de porumb 
printre buruieni. Din loc în loc, după 
o prășitoare trasă de un cal, zărim 
fire de porumb smulse din pămint 
odată cu buruienile.

Nu sintem in fața 
La ora actuală mai 
meroase cooperative 
deț care dețin suprafețe ........... .
pe care nu s-a trecut niciodată cu 
cultivatorul sau cu sapa. în unitățile 
agricole din cadrul consiliului inter- 
cooperatist Măciuca, prășitul meca
nizat n-a fost realizat decit in pro
porție de 37 la sută, iar prașila a 
doua n-a început. Rămase în urmă la 
aceste lucrări sint și cooperativele 
agricole din zona Bălcești și Orlești.

Analizind situația nesatisfăcătoare 
a lucrărilor de sezon, biroul comite
tului județean de partid a hotărit ca 
toți specialiștii din cadrul organelor 
agricole județene, împreună cu acti
viști ai comitetului județean de par. 
tid să se deplaseze in unitățile agri
cole, pentru a sprijini și impulsiona 
efectuarea neintirziată a tuturor lu
crărilor de întreținere din cimp. 
Efectul acestor măsuri s-a făcut ime
diat simțit : incepind de luni, 17 iu
nie. in județ au fost prășite mecanic 
și manual peste 3 000 ha zilnic.

unui caz izolat, 
sint încă nu- 
agricole în ju- 

însemnate

Mlhaf BAZU
Ion STANCIU
corespondenții „Scînteii''

observa destule deficiențe care gene
rează risipă de metal. Și aceste de
ficiențe se mențin pentru că nu în
totdeauna se pot identifica și sanc
ționa cei vinovați.

— Poate că un exemplu mai con
cret ne . va face să înțelegem mai 
bine cele spuse.

— Iată, de pildă, dacă pe un au
tobuz aflat intr-un anumit stadiu de 
fabricație se descoperă montată o 
piesă cu defecte, nu se poate stabili 
cine este autorul acestei abateri teh
nologice. La noi, oamenii nu sint 
specializați, fiecare execută o opera
ție care ii vine la rind. Degeaba vor
bim de răspundere in general, dacă 
fiecare nu o simte pentru ceea ce 
face el efectiv. îmi vine in minte 
și exemplul cu notele de rebut, care 
se intocmesc adeseori de către con
trolori abia la sfirșitul lunii sau tri
mestrului. între timp se uită și cau
za rebutului și nu se mai știe cine 
este vinovat. Noi, comuniștii din sec
ție, am atras atenția asupra acestui 
neajuns. S-au promis măsuri, dar 
acest mod defectuos de lucru nu a 
fost încă pe deplin înlăturat.

— Sinteți membru în comitetul oa
menilor muncii și, ca atare, și răs
punzător de aplicarea unor măsuri 
organizatorice absolut necesare pen
tru întronarea unui real spirit de 
răspundere in gospodărirea materia
lelor. Ce preocupare a avut comite
tul oamenilor muncii in acest do
meniu ?

— în ședința din luna trecută, co
mitetul oamenilor muncii a discutat 
problema consumurilor materiale. 
Era bine dacă participau și șefii de 
secții și de ateliere. S-a stabilit un 
program de măsuri cu sarcini con
crete pentru fiecare sector de muncă.

— Cine urmărește îndeplinirea a- 
cestor măsuri ? Dv., bunăoară, aveți 
o sarcină concretă in acest sens ?

— Eu, personal, nu am primit o 
șarcină concretă. Măsurile au fost 
transmise și sint urmărite pe linie 
administrativă. Desigur că, la o nouă 
ședință, vor fi informați toți mem
brii comitetului oamenilor muncii 
despre modul in care se indeplinesc 
măsurile stabilite.

Observațiile lăcătușului mecanic 
Zamfir Ionescu, cu privire la nece
sitatea mai bunei organizări a lucru
lui la fiecare loc de muncă, a 
îmbunătățirii controlului pe fluxul 
tehnologic sint judicioase. Dis
cuțiile pe care le-am avut in în
treprindere ne-au întărit convingerea 
că nimeni nu cunoaște mai bine cau
zele unor neajunsuri decit cei care 
lucrează nemijlocit in producție. De 
aceea, întrebăm : de ce conducerea 
întreprinderii nu se bazează mai 
mult in acțiunile sale, in finalizarea 
măsurilor stabilite, pe muncitorii cu 
experiență, pe .cadrele cu autoritate 
profesională recunoscută ? Ni se pare 
nefiresc ca un membru al comitetu
lui oamenilor muncii să-și rezume 
activitatea in cadrul acestui organism 
doar la a participa la ședințele luna
re : cu atit mai mult cu cit dă do
vadă de un ascuțit spirit de obser
vație și, mai ales, de un pronunțat 
spirit gospodăresc. A încredința șart 
cini de răspundere unui muncitor, 
membru intr-un , organ de conducere 
colectivă, nu este o treabă pur și 
simplu administrativă, ci, înainte de 
țoale, un act politic cu o deosebită

semnificație. Simțind pe propriii săi 
umeri o sarcină deloc ușoară, acolo, 
in mijlocul tovarășilor din echipă 
sau din secție, reprezentantul mun
citorilor nu se va mai limita la sim
pla sesizare a neajunsurilor, ci va 
acționa direct pentru înlăturarea lor.

II întrebăm pe inginerul șef al u- 
nității, tov. Constantin Deaconu, des
pre acțiunile întreprinse pentru per
fecționarea constructivă și tehnolo
gica a produselor — acțiune prin car» 
se obțin apreciabile economii de me
tal. După ce trece in revistă unele 
realizări importante și utile, ingine
rul șef se oprește la un mare 
neajuns :

— Furnizorii și colaboratorii ne 
dau cele mai mari necazuri. Din 
cauza nelivrării la timp a materia
lelor și subansamblelor, pe lingă 
dereglări în ritmicitatea producției 
apar și consumuri suplimentare de 
materiale. Pentru că nu am avut la 
timp materialele din care aveam ne
voie, in numai trei luni din acest an 
s-au consumat, in plus, 60 tone de 
metal.

— într-adevăr, așa stau lucrurile, 
ne confirmă tov. Ion Nenciu, secre
tarul comitetului de partid. Pentru 
că fiecare material sau subansamblu 
intirziat înseamnă fie o pierdere 
de capacitate, fie un consum supli
mentar de metal, am ajuns chiar noi, 
cei din comitetul de partid, să ne 
ocupăm de impulsionarea livrărilor.

— Nu este tocmai firesc să vă 
substituiți organelor care au aceste 
atribuții, oamenilor care au sarcina 
de a se ocupa de problema aprovi
zionării sau a livrărilor din partea 
unităților colaboratoare.

— Desigur, însă producția nu tre
buie să sufere din cauza birocratiză
rii unor funcționari. Nu odată, cind 
livrările inlirziau, conducerea între
prinderii s-a adresat centralei și apoi 
ministerului. Dar noi am zis, noi am 
auzit ! Cind insă am intervenit pe 
linie de partid, imediat ne-au sosit 
materialele. în fond, și In minister, 
șl in centrală, și la unitățile colabo
ratoare lucrează comuniști. Ei ar 
trebui să înțeleagă că, chiar dacă 
pagubele se localizează la noi, și nu 
la dinșii, afectată este, in ultimă 
instanță, economia noastră națională.

Nimic de zis, fără a-și diminua 
cituși de puțin, ci,dimpotrivă, spo- 
rindu-și atenția acordată problemelor 
activității economice, organizația de 
partid va trebui să sprijine soluțio
narea sarcinilor economice, acționind 
împreună cu organizațiile de partid 
din Întreprinderile furnizoare sau 
colaboratoare pentru a întrona spiri
tul de înaltă responsabilitate comu
nistă, a asigura Îndeplinirea riguroasă 
a contractelor economice încheiate cu 
întreprinderea „Autobuzul". Este 
vorba, deci, de a acționa ca organism 
politic și nu ca „dispecer" economic 
care exercită atribuții ce revin 
nemijlocit conducerii tehnico-admi- 
nistrative. Totodată, un țel principal 
al muncii politico-educative desfășu
rate de organizația de partid trebuie 
să-1 constituie crearea unei puternice 
opinii de masă, întărirea răspunderii 
fiecăruia și a întregului colectiv pen
tru economisirea pe toate căile, la 
toate locurile de muncă, a metalului, 
a materiilor prime și materialelor.

Cornellu CARLAN
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Burtici. Mlron Constantinesru. 
Mihai Dales. Ion Ioniți. Vasile PdU- 
hnet. Ion Pitan. Iosif Uglar. Ștefan 
Andrei. S'efnn Felerfi, vicepreședin
ta al Consiliului de Stal. Gheorghe

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui

Alfonso Lopez Michelsen
Domnule președinte,
Doamnă de Ldpez.
Aș don să vâ adresez încă o da‘ă 

salutul nostru călduros și să ex
prim bucuria noastră, a poporului 
român, că vă avem ca oaspeți ai 

ARepublicil Socialiste România.
' Intre poporul român și poporul 
columbian se dezvoltă relații de 
colaborare multilaterală, în dome
niile economic, tehnico-științific, 
cultural, în activitatea politică ge
nerală pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună în care fiecare națiu
ne să se bucure de deplină liber
tate, de respectul independenței și 
suveranității naționale, de dreptul 
de a-și hotărî dezvoltarea cores
punzător năzuințelor sale, fără nici 
un amestec din afară.

îmi amintesc cu multă plăcere 
de vizita făcută în septembrie 
anul trecut în frumoasa dumnea
voastră țară, de convorbirile pe 
care le-am avut atunci cu pre
ședintele Pastrana, cu dumnea
voastră, cu alți oameni politici și 
conducători ai statului columbian, 
de întilnirile cu oamenii de afa
ceri. cu populația, care ne-au lă
sat impresii deosebite. Am realizat 
multe înțelegeri. In convorbirile 
cu dumneavoastră am hotărît să 
depunem eforturi, deopotrivă, pen
tru. a realiza în viață toate aceste 
înțelegeri, deoarece ele corespund 
pe deplin intereselor celor două 
popoare de a-și asigura dezvol
tarea economico-șocială mai rapi
dă, consolidarea independenței și 
suveranității naționale, bunăstarea 
și fericirea lor. Totodată, ele se 
înscriu în cadrul politicii generale 
de destindere, de pace și colabo
rare între toate popoarele lumii.

Sper că vizita pe care o faceți în 
România vă va oferi posibilitatea 
de a cunoaște unele preocupări și 
realizări ale poporului român pe 
calea edificării noii orînduiri so
ciale, în condițiile în care poporul 
este pe deplin stâpîn pe destinele 
sale și își făurește viitorul așa cum 
dorește eL Desigur, veți putea con
stata și faptul că mai avem mult 
de făcut pentru a realiza pe deplin 
năzuințele poporului nostru de a 
trăi într-o societate socialistă mul
tilateral dezvoltată, care să asigure 
din plin satisfacerea necesităților 
tuturor oamenilor muncii. Ceea ce 
vă putem spune însă este faptul că 
tot ce am realizat pînă acum, ceea 
ce ne propunem să înfăptuim este 
rezultatul muncii întregului nostru 
popor, al faptului că el știe că 
muncește pentru a-și asigura bu
năstarea și fericirea, dreptul de a 
fi pe deplin stâpîn pe destinele 
tale.

Sîntem deopotrivă interesați în
tr-o largă colaborare internațională 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Desigur, 
promovăm larg relațiile cu țările 

Onrea. vlceprim-ministru al guver
nului. Constantin Stâtescu. secretarul 
Consiliului de Stat. George Macoves- 
cu. ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale.

socialiste, acordăm o atenție deose- 
b Li relațiilor cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele care luptă 
pentru propășirea lor economico- 
șocială independentă ; dezvoltăm, 
totodată, relațiile și cu țările ca
pitaliste dezvoltate. Pornim de la 
faptul că in lumea de astăzi parti
ciparea la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul de valori 
materiale și spirituale constituie o 
necesitate pentru progresul fiecă
rei națiuni, pentru realizarea unei 
lumi mai bune ș( mai drepte, pen
tru o politică de pace pe planeta 
noastră.

In acest spirit dorim să dezvol
tăm relațiile noastre cu Columbia. 
Sper că in cursul anilor viitori co
laborarea dintre țările noastre va 
cunoaște rezultate deosebite, că 
înțelegerile realizate anul trecut 
vor fi îndeplinite în bune condi
ții. că la acestea vom adăuga 
noi domenii de colaborare, ceea ce 
va contribui la progresul mai ra
pid al țârilor noastre. Sper că, îm
preună cu dumneavoastră, vom 
putea găsi noi și noi domenii de 
colaborare, venind în acest fel în 
întimpinarea năzuințelor popoare
lor român și columbian de a con
lucra în toate domeniile de acti- 
x-.tate. Doresc să apreciez prezența 
dumneavoastră în România, cu pu
țin înainte de preluarea în mod 
oficial a funcției înalte de preșe
dinte al Columbiei, ca o expresie 
a acestei dorințe de dezvoltare a 
colaborării, un simbol al faptului 
că vom reuși să realizăm o strînsă 
și multilaterală conlucrare în toa
te domeniile de activitate.

Vă rog să-mi permiteți să va 
urez și cu acest prilej ca, în ac
tivitatea de președinte al țării 
dumneavoastră, al poporului dum
neavoastră, să obțineți succese tot 
mai mari in realizarea năzuințelor 
de dezvoltare tot mai puternică a 
țârii pe calea progresului economic 
și social, contribuind tot mai mult 
la realizarea unei politici noi. de 
destindere, pace și colaborare între 
popoare.

Vâ asigur că întotdeauna veți 
găsi in România o colaborare sin
ceră, activă, pe principiile depli
nei egalități, ale respectului reci
proc. De asemenea, sînt convins 
că și noi vom găsi la dumneavoas
tră același spirit de colaborare.

Cu aceste gînduri vă urez să vă 
simțiți cit mai bine în România

Doresc să ridic acest toast 
pentru dezvoltarea în continuare 
a colaborării și prieteniei între po
porul român și poporul colum
bian !

în sănătatea dumneavoastră și 
a doamnei de Ldpez !

Urez multă prosperitate și feri
cire poporului columbian prieten !

Pentru prietenie și pace între 
popoare ! (Aplauze)

De asemenea, au luat parte amba
sadorul Fernando Urdaneta Laverde 
și însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Columbiei la București. Alvaro 
Rocha Lalinde.

La Început «-au Intonat Imnurile 
de stat ale celor două lari.

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Se spune câ trăim într-o epocă 

de realități economice și tehnolo
gice in care s-ar părea că senti
mentele nu-și mai găsesc locul. Eu 
însă, credincios tradițiilor latine, 
nu pot să nu-mi exprim sentimen
tul pe care îl încercăm noi, cei 
veniți din Columbia, de a fi în- 
tîlnit în Republica Socialistă 
România spiritul de pace, un loc 
de liniște, de calm, pe care mi-1 
doream după o lungă campania 
politică.

Se spune că în urmă cu multa 
secole acest pămînt a fost locul de 
exil al unor mari talente care au 
onorat literatura universală. A? 
vrea să afirm că sînt puține locuri 
pe pămînt In care un Iatino-ame- 
rican să nu se simtă departe de pa
tria sa și de sentimentele pe care 
aceasta i le trezește. în care poate 
să găsească, ca la dumneavoastră, o 
ambianță mai primitoare, mai pli
nă de posibilități economice, de 
schimb de experiență și de învă
țăminte. Țările noastre, prin di
mensiunile lor și situarea lor geo
grafică. prin dependența de-a lun
gul anilor de influențe străine, au 
niște traiectorii asemănătoare, au 
destine paralele, in cadrul unor 
sisteme politice și sociale care, 
dacă nu sînt totdeauna aceleași, 
pol. totuși, să coexiste și să trăias
că în pace, nu numai în serviciul 
propriei cauze, ci în serviciul în
tregii umanități.

In cazul celor două țări ale 
noastre, profesăm aceleași idealuri 
de a menține pacea universală, 
respectînd dreptul celorlalți, nu 
respectînd doar pe cei ce gîndesc 
la fel ca noi, ci și pe cei care 
gîndesc într-o formă diferită de 
gîndirea noastră. Ceea ce cerem 
noi este ca fiecare popor să-și 
mențină autenticitatea, să spună 
adevărurile, să nu fie un instru
ment, un purtător de cuvînt al 
oricărui alt stat, ci pe linia pro
prie să-și afirme personalitatea, 
așa cum sperăm și noi să o reafir
măm pe a noastră. Acum aproape 
cinci ani, am semnat primele acor
duri între Columbia și România — 
acordul cultural și cel de schim
buri comerciale — pe vremea cînd 
eram ministru de externe al Re
publicii Columbia. Nu bănuiam în 
acel moment importanța pe care 
eu timpul o vor dobîndi toate a- 
ceste acorduri. Dar cifrele comer
țului nostru, colaborarea de care 
am beneficiat în diferite domenii, 
din partea tehnicii românești, cir
cumstanțele de a avea studenții 
noștri aici, perfecționîndu-și cu
noștințele în universitatea din 
București — toate acestea ne ara
tă că ne aflăm pe un drum bun, 
dar totuși la început. Insă per
spectivele pe care le avem de
monstrează ce posibilități sînt des
chise colaborării între țări care, 
prin dimensiunile lor și prin si

In timpul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Alfonso Loper Michelsen au rostit 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat !ntr-o atmo
sferă de caldă cordialitate.

tuația lor geografică, sînt chema
te să se ajute una pe cealaltă, in 
pofida distanțelor. Aceasta, fără 
ambiția de dominare, dar cu nă
zuința ca influența lor morală și 
politică să aibă o pondere din ce 
în ce mai mare atît în cadrul vie
ții internaționale. începînd cu Or
ganizația Națiunilor Unite și cu 
organismele sale, cit și în cadrul 
organizațiilor regionale, care în a- 
ceastă parte a Europei și în zona 
andină sînt în formare, pentru a 
negocia nu de la țară la țară, ci 
de la regiune la regiune, pentru a 
putea fi prezenți în condiții de 
egalitate economică față de marile 
puteri.

Nu aș dori să închei fără a re
peta mulțumirile mele pentru pri
mirea care mi-a fost făcută în 
București, fără a exprima urările 
noastre de fericire, de bunăstare 
pentru poporul român, odată cu 
sentimentele de bucurie pentru 
succesele dobîndite în domeniul 
economic și în cel social, sub con
ducerea președintelui și a Partidu
lui Comunist Român. Cred că in
dicii creșterii economice și ai cu
ceririlor sociale, izbînzile sociale 
vizibile in România, demonstrează 
cu claritate că nu există o incom
patibilitate. nici o contradicție în
tre o mare dezvoltare economică și 
o distribuție justă a bogăției de 
care să beneficieze toate categorii
le populației.

Ridic paharul în sănătatea dom
nului președințe, a doamnei 
Ceaușescu, pentru prosperitatea 
poporului român ! (Aplauze).

La sosire, pe aeroportul Otopeni

PRIMIRE PRIETENEASCĂ
(Urmare din pag. T)

Iată pentru ce populația Capitalei, 
și prin ea intregul nostru popor, a 
intîmpinat cu multă căldură și sim
patie pe solii poporului columbian 
prieten.

...In așteptarea distinșilor oaspeți, 
aeroportul Otopeni are un aspect 
sărbătoresc. Pe frontispiciul aerogă
rii sini arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Columbia, ale 
căror falduri încadrează portretele 
celor doi președinți. Pe mari pan
carte sini înscrise, in limbile spa
niolă și română, urările : ..Bun ve
nit in Republica Socialistă România 
Excelentei Sale domnului Alfonso 
Lopez Michelsen, președintele ales 
al Republicii Columbia". „Trăiască 
prietenia dintre poporul român și 
poporul columbian1'.

La ora 15,15. aeronava cu care * 
călătorit președintele Republicii Co
lumbia aterizează.

La coborlrea din avion, președin
tele Alfonso Lopez Michelsen și 
doamna Cecilia Caballero de Ldpez 
sint salutați cu cordialitate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tova
rășii Miron Constăntinescu, președin
tele Marii Adunări Naționale, Stefan 
Pet erf i, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe. Erau pre- 
zenți, de asemenea, ambasadorul 
Fernando Urdaneta Laverde și în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Columbiei la București, Alvaro Ro
cha Lalinde.

în întîmpinare au venit, de ase
menea. tovarășii Gheorghe Cioară. 
Ion Ioniță, Ion Pățan, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale, generali.

Cei doi președinți iși string căl
duros mîinile

Pionieri oferă buchete de flori. 1

Garda militară prezintă onorul. 
6int intonate, apoi, imnurile de 6tat 
ale Republicii Columbia și Republi
cii Socialiste România. In semn da 
salut sint trase 21 de salve de arti
lerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și dr. 
Alfonso Ldpez Michelsen trec tn re
vistă garda de onoare.

Sint prezentați, in continuare, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și persoanele ofi
ciale române venite In intimpinare.

Numeroși bucureșteni aflați pe ae
roport aclama Îndelung pe șeful sta
tului român, pe solii poporului 
columbian.

Aceeași atmosferă o regăsim pe 
întregul traseu de la aeroport plnă 
in Capitală, ca și pe bulevardele 
bucureștene, unde mii și mii de ce
tățeni salută cu entuziasm pe cei doi 
președinți, care răspund cu cordiali
tate manifestărilor de • știmă fi 
prietenie ale populației. ._u.z.

Depunerea unei 
coroane de flori
Președintele ales al Republicii Co

lumbia, dr. Alfonso Ldpez Michel
sen, a depus, miercuri dupâ-amiază, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, Cornel Pacoste, adjunct 
ai ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Sterian Țircă, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
membrii misiunii române atașate pe 
lingă înaltul oaspete, generali >1 ofi
țeri superiori.

Au fost de față ambașadorul Fer
nando Urdaneta Laverde și Alvaro 
Rocha Lalinde,..Însărcinatul cu afaceri 
ad-lnterim al Columbiei in țara noas
tră. **

Pe platoul din fața monumentului, 
președintele Alfonso Ldpez Michel
sen a primit onorul gărzii militare. 
Au fost intonate imnurile de stat ale 
României și Columbiei.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat cu defi
larea gărzii de onoare.

(Agerpres)

MEMORABILUL AN XXX
Printre ramurile puternle afirmate în peisajul industrial al Româ

niei anului XXX, construcția de mașini-unelte ocupă un Ioc de prim- 
ordin. Ei ii revine sarcina să înzestreze economia țării cu mijloace de 
producție de înalt randament, in stare să asigure progresul tehnic in 
toate ramurile industriei. Un grafic demonstrează că, in actualul plan 
cincinal, producția de mașini-unelte cu comandă numerică înregistrează 
o creștere de 120 la sută, ceea ce vorbește de la sine despre dina
mismul, despre însemnătatea pe care o capătă in actuala etapă a 
construcției socialiste dezvoltarea industriilor purtătoare ale tehnicii 
de virf. Anul XXX înregistrează in domeniul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte noi rapacități de producție : intre ultimele apariții 
din această constelație de uzine se înscrie șl cea mai nouă unitate 
industriala diD Bacău despre care vorbește reportajul nostru de azi.

Dacă străbătind halele unor . uzine 
de prelucrare a metalelor veți in- 
tilni mașini mari și grele pentru fre
zat. nou-nouțe și purtind o inscripție 
Încă anonimă, alcătuită din inițialele 
I.M.U.B., priviți-le cu cea mai mare 
Încredere, rămineți lingă ele și ob
servați cu cită precizie știu să muște 
din metalul dur al unor piese de 
mari dimensiuni, săvârșind opera
ții industriale de Înaltă . tehnicita
te. Priviți-le. traduceți inițialele 
I.M.U.B. prin întreprinderea de ma- 
țini-unelte Bacău și gindiți-vȘ că 
această firmă ce aspiră la notorietate 
este ultimul nou-nâscut din seria 
marilor și modemelor uzine care au 
schimbat fața și structura economică 
'a străvechii Moldove.

Priviți mașinile-unelte cu marca 
f.M.U.B. și. după ce veți constata 

’modernitatea și frumusețea lor, luațl 
aminte la faptul câ sint și de inaltă 
calitate ; gindiți-vă că ele s-au năs
cut intr-o uriașă hală monobloc de 
pe un pămînt pe care, numai cu trei 
ani în urmă, creștea porumb.

Construcția uzinei a început in 1971. 
La 23 August 1973. la manifestația 
oamenilor muncii din Bacău, tribu

X__________ _______________

nele, orașul întreg au trăit un mo
ment de firească emoție. Pe un trai
ler. mergind încet, prin fața a mii de 
ochi dilatați de plăcerea surprizei, a 
defilat primul borvrerk fabricat la 
Bacău — produs industrial care avea 
să inscrie, din acea clipă, numele 
orașului intre stelele de primă mă
rime ale industriei constructoare de 
mașini din România.

Cu trei ani in urmă, într-un apar
tament al unuia din noile cartiere ale 
Bacăului, s-a instalat un chiriaș ciu
dat. Privind din stradă, nimeni nu 
și-ar fi putut da seama că. la un 
anume etaj din blocul respectiv, nu 
o familie iși duce viața, ci o uzină, o 
viitoare uzină. Cițiva ingineri și 
funcționari, alcătuind nucleul teb- 
nico-administrativ al viitoarei între
prinderi, fuseseră instalați acolo pro
vizoriu. Era. într-un fel, o alegorie. 
Uzina prindea viață din Însăși viața 
de toate zilele a orașului.,, Străbă
tind acum hala monobloc (in care 
funcționează practic toată uzina) ai 
sentimentul câ ai pătruns într-o casă 
unde toți membrii unei familii foarte 
numeroase zoresc pentru a sfirși 
aceeași treabă, extrem de importanta, 

avînd fiecare conștiința că ceea ce 
face el este hotăritor pentru munca 
tuturor celorlalți. într-un fel pare că 
apartamentul de Început s-a lărgit 
pină la dimensiunea citorva zeci de 
hectare, asigurindu-se „mobilierul1* 
adecvat unei producții industriale de 
anvergură (utilaje noi și moderne, de 
la delicatul strung revolver pină la

Adevărata marcă a fabricii:
TINEREȚEA

freza de mărimea unei case cu două 
etaje) și adăugindu-se, firește, noi și 
noi membri ai familiei, pină la apro
ximativ o mie.

— Am recrutat tineri și l-am tri
mis la diverse școli- profesionale, apoi 
întreprinderea „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț ne-a cedat o sută de absol
venți ai cursurilor de ucenicie la lo
cul de muncă, o altă uzină din Bacău 
ne-a cedat și ea o sută de absolvenți 
ai școlii profesionale. Am adunat pe 
cei mai buni meseriași originari din 
părțile Bacăului, stabiliți de-a lun
gul anilor prin alte colțuri de țară, 
la Cugir. la Birlad, pe Valea Trotu- 
șului. la Roman.,.

Așa explică acum inginerul 
Vasile Talpă, directorul uzinei, înche
garea rapidă a unui colectiv de 
muncă. Cum au izbutit acești oameni 
să producă mașini de o asemenea 
tehnicitate șl precizie, într-un atît de 
scurt răstimp, cum au putut depăși 
handicapul lipsei de tradiție in
dustrială ?

Intr-o parte a halei monobloc (aici 
secțiile nu sint delimitate prin zi
duri. ci prin „granițe-1 nevăzute, 
știute doar de „ai casei") am văzut 
două lungi șiruri de strunguri. între 
ele forfotea un mare număr de ti
neri. Diferențele de virstă păreau 
insesizabile. M-am apropiat de pri
mul strung,

— De ce «Înteți trei la aceeași 
mașină ?

De aproape, unul era mai „vîrst- 
nic". Și-a ridicat privirile și mi-a 
răspuns zimbind :

— Eu sint muncitorul, iar el doi 
ucenicii.

Părea un joc de-a meșterul șl 
ucenicii.

— Ciți ani aveți ?
— Eu, Vasile Curpăn, am douăzeci 

și doi. Ucenicii mei sint ceva mai 
tineri.

Vorbea cu mindria celui care n-ar 
fi visat niciodată ca la douăzeci și 
doi de ani să crească ucenici. Mi-a 

istorisit, pe un ton amuzat, că in 
clipa in care terminind cursurile 
postliceale de strungari a fost anga
jat în uzină ca muncitor cu gradul 
doi de calificare și a fost condus de 
un tinăr maistru (abia isprăvise și el 
cursurile de maiștri) ca acela să-1 
predea mașina, nu mică l-a fost mi
rarea cind a găsit lingă strungul pe 
care il lua in primire doi tineri In 
salopete noi. Ședeau rezemați de 
mașină și-1 așteptau.

— Ce-i cu băieții ? a Întrebat el.
— Sint ucenicii tăi. Primești strun

gul împreună cu doi ucenici — i-a 
spus zimbind tinârul maistru. Ce să 
facem ? Uzina asts nouă e ca o fa

milie cu mulți copii în care frații 
mai mari ii cresc pe cei mici. Ai 
grijă de ei !

Vasile Curpăn terminase liceul și a 
urmat apoi un curs de contabilitate. 
Dar meseria de contabil nu i-a plă
cut. încă din liceu începuseră să-1 
preocupe treburile practice, meca
nica. A profitat de prilejul deschide
rii cursurilor postliceale pentru noua 
uzină din Bacău și, a avut ulterior 
toate motivele să se felicite pentru 
această idee. Meseria l-a pasionat 
pur și simplu și acum se numără 
printre cei mai buni strungari.

— Cred că am sâ mă inipămînte- 
nesc aici pentru că aici mi-am gă
sit rostul. Sint pe cale de a mă că
sători. Puteam s-o fac și pină acum, 
dar n-am fost eu Încă mulțumit de 
ceea ce realizasem. Acum e altceva. 
De fapt, cui ii este dragă munca nu 
intimpină dificultăți de netrecut in 
viață I

Ultimele lui cuvinte, «unind ca o 
maximă, sint, după cite mi-am dat 
seama, suma unor experiențe de 
viață proprii și deci cu atit mai va
labile. Ele reflectă, desigur, și Înțe
lepciunea altora de lingă el, pentru 
că toată hala aceasta este populată 
de tineri din generația lui Vasile 
Curpăn care, asemenea Iui, au desco
perit in uzină rostul vieții lor.

In atelierul de sculârle, acolo unde 
se cer meseriași de cea mai înaltă 
calificare, maistrul principal Teodor 
Bizin își îndrumă oamenii cu exi
gență, atent la fiecare pas al tineri
lor din atelier. Cu tineri abia cali
ficați in meserie el trebuie să reali
zeze aici minuni de precizie și pri
cepere. Bizin a lucrat timp de două
zeci de ani la Uzina de rulmenți din 

Birlad. L-a atras perspectiva lucru
lui intr-o uzină nouă. Aici il aștep
tau toate dificultățile unui început 
de drum. La un moment dat a vrut 
Bă se întoarcă la Birlad, dar s-a 
râzgindit odată cu primul succes, 
odată cu prima mașină livrată de 
noua uzină.

— M-au sedus I — spune el surî- 
rînd. Copiii ăștia sint minunați. Au 
atita voință, atita ambiție I Nu s-a 
întîmplat ca unul sâ facă de două 
ori aceeași greșeală. Și âsta-i un lu
cru grozav. E cel mai bun semn că 
omul are dorința și plăcerea de a 
munci bine, de a se perfecționa. Pen
tru un maistru e o plăcere să lucreze 
cu asemenea băieți. Băieți și fete, 
pentru că avem și multe fete în uzi
na asta.

Maistrul Ioan Tofan, băcăuan la ori
gine, s-a întors în orașul de baștină 
tocmai din Munții Lotrului, de la 
lotul Petrimanu. I-a rămas nostalgia 
șantierului, dar a găsit aici o com
pensație. Se numără printre primii 
13 oameni sosiți In uzină. E născut 
în ziua de 13 și a venit aici într-o 
zi de 13...

— Dar toate astea mi-au adus no
roci susține el. Am citeodată senti
mentul că uzina asta s-a născut din 
mîinile mele. Aproape că nu există 
mașină la montarea căreiș să nu fi 
trudit zile și nopți.

Sentimentul participării este efigia 
tinereții cuprinse în inițialele 
I.M.U.B. De aceea, cînd veți vedea o 
mașină cu marca I.M.U.B., rămineți 
citeva clipe lingă ea și glndiți-vă la 
toate acestea.

Mihai CARANFIL
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Plenitudinea spiritului

civic in opera 
lui G. Câlinescu

TV curind. Intr-o încercare remar- 
cab.lâ de expllcitare a personalității 
f- operei lui George Câlinescu — d* 
la a cârui naștere ne Împlinesc 75 
de ani — academicianul Al. Phillp- 
ride făcea foarte judicioasa obser
vație că scriitorul s-a formal. In 
primul rind. printr-o disciplină ști
ințifici. si anume prin istoric.

Intr-adevăr, pentru o înțelegere 
d completă a locului lui 

CAlinescu șl a rolului Jucat 
in cultura română a secolu

lui XX. mi se pare că această fun
damentală aserțiune privitoare la 
simțul istoriei în alcătuirea atit de 
neobișnuită a cărturarului contem
poran reprezintă un excelent punct 
de pornire.

Si poate că este nevoie si repe
tăm aici, cu acest prilej, un adevăr 
caracteristic pentru configurația in
telectuală a marilor oameni, ale 
câror destine ei minți au contribuit 
la creșterea noastră prin veacuri și 
prin aiitea tribulații. Acelora care 
au cultivat-o și care au pătruns și 
adoptat cuprin- _____ 
-fttoarea ei per
spectivă, istoria 
le-a dat mai în
totdeauna un simt 
mai ascuțit al 
faptei, o Ințele- 
p're mai din _____ 
adine a împreju
rărilor contemporane și a con
textului lor. Că s-au numit Di- 
mitrie Cantemir. Bogdan Petri- 
ceicu Hașdeu ori Nicolae Iorga 
(ca să nu-i cităm decit pe cei mai 
mari), ei au doblndit din legătura 
cu vechile fapte consemnate de do
cumente și tradiții, lecția acțiunii e- 
dificatoare, a acțiunii în prezent 
din care crește viitorul. Ca unii 
care au descifrat cauzele și au des- 
Ivșit seriile, ei au discernut direc
țiile. sensul istoriei naționale și s-au 
simțit datori să intervină pentru a 
grăbi evoluția, pentru a spune în
cotro trebuie să se meargă și a 
determina astfel curente de opinii 
binefăcătoare, pozitive.

George Câlinescu n-a fost în 
primul rind istoric, dar a primit $i 
păstrat pecetea istoriei ca una e- 
sențială. de viziune. Ca la umaniștii 
clasici, in structura intelectuală a 
artistului și a criticului, adică a 
filologului in sensul major al 
cuvintului. domeniul istoriei, aliat cu 
acela al politicii, țntregeau profilul 
personalității, dindu-i atașele puter
nice la real, la contingent, ferin- 
du-1 de periculoasa și instrăinâtoa- 
rea abstractizare care echivalează 
cu pierderea dimensiunii vieții. 
Simțul istoriei, ca și metoda ei mo
dernă de lucru au facilitat omului 
de cultură proecția particularului 
cotidian pe fundalul necesităților 
generale ale devenirii poporului 
român. Stăpin pe busola fără greș 
a istoriei, intelectualul George Că- 
linescu a arătat. încă din anii dintre 
cele două războaie, voința sa activă 
de a fi prezent, de a ..reprezenta" 
cetatea, intr-un chip etic și estetic 
foarte expresiv. Tn susținuta sa ac
tivitate publicistică prin care se 
confrunta aproape zilnic cu proble
matica arzătoare a vieții contempo
rane. scriitorul vorbea despre ne
numărate lucruri, unele mai mă
runte. altele mai importante. Toate 
însă căpătau, prin atitudinea sa 
funciar demofilă și etică, o aură 
generalizatoare, o deschidere spre 
marile întrebări legate de istoria și 
cultura poporului român. Și ni 6-a

părut profund semnificativ un arti
col despre Sentimentul crUțil, pu
blicat in Jurnalul literar, nr. 6. din 
1939. articol plin de Implicații de tot 
felul. Scriitorul deplora, la propriu 
șt la figurat, lipsa cetății In viața 
românească, atlt din punct de vedere 
urbanistic, cil și politic și cultu
ral. Prezența doar administrativă a 
orașului românesc nu putea înlocui 
, spiritul de cetate", după cAre pa
sionatul spirit civic al lui George 
Câlinescu tinjea. El spunea de Alt
fel. cu un fel de strigăt dureros : 
„In orașul românesc, intelectualul 
se simte singur". SI definind ceta
tea. ii dădea semnificația politică a 
„comunității", a ..colectivismului mo
derat ce se cheamă spirit civic". 
Un adaos specific introducea și 
perspectiva artistului : lipsa monu
mentelor din cetatea românească 
Însemna absenta ideii estetice.

De aceea. Câlinescu și-a găsit Îm
plinirea in larga desfășurare a spi
ritului său civic, In Împrejurările pe 
care i le-a oferit

Tnsemnfiri de 
Zo. DUMITRESCU-

BUȘULENGA

revoluția popu
lară șl lumea so
cialismului in
staurat. Și isto
ricul, și publicis
tul, șl artistul 
s-au întregit, con
vergent, cu cetă
țeanul. cu omul 
politic. Prezent in 

chip esențial In viața „cetății" după 
1944, scriitorul vorbea aproape zilnic 
oamenilor României. Prin Croni
cile optimistului, prin discursurile ți
nute ca deputat In Marea Adunare 
Națională, se adresa necontenit po
porului. cu sentimentul unei rare 
plenitudini. Imaginea susține? ideea 
lntr-o viziune de epos înnoitor, pe 
care artistul-cetățean o comunica 
maselor. Imaginea poporului, inte
gral activ, participlnd la treburile 
obștești. satisfăcea plenar simțul 
monumentalului care-1 insuflețea pe 
artistul Câlinescu și-i dădea și sen
timentul unității de care avea ne
voie istoricul. Faptul cotidian era 
proiectat și in istoric, și in politic, 
și in etic, și in estetic și căpăta in- 
drituire istorică și frumusețe. Scrii
torul se află implantat in azi cu toa
te forțele, iar cuvlntul său capătă 
suflul instrumentelor care 
marile intîmplări din viața obștei. 
„Toți marii creatori au scris pentru 
ziua de azi. Trăim mereu in pre
zent. Infinitul este o categorie de 
care avem trebuință in calculele 
matematice și care este necesar și 
vieții spirituale spre a-i da o vastă 
perspectivă. Dar el e neantul pur 
dacă nu prinzi In brațe viata, față 
de care infinitul nu reprezintă decit 
nota nelimitării. Trăiește pe pâmint, 
in cetatea ta, cu oamenii vremii 
tale, acesta e singurul chip ca miine 
să fii al tuturor cetăților. Surprinde 
esența prezentului, singura prin 
care 'vei depăși ziua de astăzi".

Așa Vorbea George Câlinescu 
anii ’60. in același acord absolut 
partidul și cu masele cărora li . _ 
adresa și pe care voia să le înnobile
ze prin scrisul său. Pentru acest ar- 
tist-cetățean, angajarea a fost un 
act firesc și continuu de viață, rea
lizat intr-o deliberată și voită co
muniune cu poporul intrat pe calea 
unei noi etape istorice, a socialis
mului. Artistul condus de 6imțul 
istoriei a fost prezent la această 
intrare și numele lui se leagă indi
solubil de ea.

anunță

!n 
cu 
SG

Ca și în alte pârli ale târli, bi
lanțul «nulul școlar consemneatâ și 
In judelui Vrancea o scrie rl* reu
șite in organizarea si desfășurarea 
activiUlii tehnlco-productlve a ele
vilor din scoli generAle «i licee. A- 
caaâtfi Afirmație poate fi susținută 
nu atit prin obișnuitele date statis
tice — număr de ateliere, număr de 
elevi, volum de producție realizată 
ctc (deși cifrele de acest gen expri
mi o realltnte certă) — cit mal ales 
prin concepția ce stă la baza pro
cesului de formare 
vi lor în cultul
muncii. In spirit 
gospodăresc.

— Ne-am 
duit să 
cit 
cit ___
pregătirea 
lor in e 
scoală ca ____
țele de cadre ca
lificate ale uni
tăților economice 
din zonâ — ne 
spune tov. Ion 
Pătrașcu. secre
tar al Comitetu
lui județean de 
partid Vrancea. 
Pe de altă parte, 
această pregătire 
a fost organizată 
și se desfășoară 
potrivit unor con
diții specifice ju
dețului nostru. 
cală confirmă utilitatea și 
ța desfășurării practicii 
intr-un complex de ateliore-școalâ. 
ne mai multe profiluri profesionale. 
In orașul Focșani, de exemplu, noi
le construcții școlare, mal buna uti
lizare a spațiului de invătămlnt e- 
xistent au permis repartizarea loca
lului unei școli generale pentru ate- 
llere-sooală. Aici a fost concentrată 
dotarea tehnică pusă la dispoziție 
qg unitățile economice care le pa
tronează.

Rezultatul : II ateliere, de profi
luri diferite (strungărie. sudură, bo- 
binaj, țesătorie, moto etc). Înzes
trate cu utilajele absolut necesare. 
In care lucrează aproximativ 1 400 
de elevi de la liceale „Unirea" și 
„Al. I. Cuza" și de la citeva școli 
generale din oraș. Producția a fost 
orientată, in primul rind, spre auto- 
dotarea si dezvoltarea bazei tehnice 
de lucru : de asemenea, au fost 
onorate si diferite comenzi ale be
neficiarilor locali : mobilief pentru 
grădinițe, rebobinarea unor rotoare 
pentru I.A.S. Focșani s.a. In anul 
1973. valoarea produselor realizate 
de elevi s-a ridicat la 68 000 de lei. 
In 1974. din planul de producție de. 
220 000 lei au fost realizate, pină Ii' 
terminarea cursurilor. 86 000 de lei, 
alte comenzi urmînd a fi executate 
la toamnă, ci nd se vor redeschide 
cursurile școlare.

— E mult, e puțin ?
— Dacă utilajele de care dispu

nem ar fi mai puțin uzate, dacă am 
putea să ne procurăm mai ușor ma
terie primă, atunci cred că am putea 
executa comenzi mai serioase, mai 
substanțiale ale unor beneficiari lo
cali — consideră maistrul Gheorghe 
Spirea, responsabilul atelierelor.

— Nu credeți că și utilizarea mal 
bună a spațiului de care dispu
neți ar putea mări eficienta econo
mică a atelierelor ? (in clădire există 
un hol larg, cam cit toate atelierele 
la un loc. care In prezent stă gol 
sau servește drept depozit pentru 
unele produse finite).

— Desigur. Pentru anul viitor vom 
revedea amplasarea atelierelor. De 
exemplu, vom muta atelierul de ma- 
șini-unelte in locul celui de tesăto- 
rie care este mai Încăpător, vom 
căuta să dăm o destinație utilă ho-

Mtră- 
imhlnâm 

mei firesc, 
mui rațional 

i elevi- 
alellerr- 

ccrln-

li educare a ele-

— Faptul câ vom primi de la In
spectoratul școlar ludelean 4 strun
guri noi ne va permite amenajarea 
unui atelier mal mare de strungărie 
— adaugfi prof. Aurel Budcscu, di
rectorul liceului „Unirea", care co
ordonează activitatea acestor atelie
re centralizate. Ne-Atn orientat în
deosebi «ore acest profil pentru că 
unele dintre unitățile economice lo
cale au rnAre nevoie de strungari. 
De Asemenea, vom amenaja un ate
lier de mase plastice, glndlndu-ne

— In această ordine de Idei — a 
precizai tov. Ion Pâlrașcu — chiar 
dacă conlucrarea școlilor cu unele 
întreprinderi productive, cum ar fi 
Întreprinderea de confecții, „Vln-ex- 
port", I.J.I.L, ș.a., decurge In bune 
condiții, nu se poate «pune că toate 
întreprinderile se achiți bine de 
•arcinlle directe ce le revin In 
pregătirea prin muncă și pentru 
muncă n tineretului școlar. De
sigur, e bine că au fost trans
ferați din producție la atelierele-

Corecturi necesare la practica
...practicii în producție

SFÎRSIT DE AN ÎN ATELIERELE-SCOALĂ

Experiența lo- 
i eficien- 

elevilor
la cerința de muncitori calificați a 
unei viitoare unități de acest profil 
ce se construiește in județ.

în discuția ne care am avut-o 
factorii de răspundere din 1udeț 
fost relevate și alte modalități 
desfășurare a pregătirii practice a ti
neretului școlar. Astfel, elevii din cla
sele speciale de chimie ale liceului 
„Al. I. Cuza" fac practică direct In 
septoarele de producție de la C.P.L. 
și la Întreprinderea locală „Vin- 
export" ; elevii din Adjud fac prac
tică la Depoul C.F.R. etc. De altfel, 
la o recentă plenară cu activul 
comitetului județean de partid, In 
care au fost analizate activitatea de 
educație comunistă șl patriotică a 
tineretului, contribuția sa la Înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men s-a subliniat, între altele, șl 
preocuparea de a se organiza In în
treprinderi mai multe ateliere-scoa- 
lă și secții de producție în care să 
lucreze direct elevii din licee.

cu 
au 
de

scoală maiștri si cadre calificate 
pentru îndrumarea muncii elevilor, 
că inginerii participă la organizarea 
producției ; dar nu se poate pro
duce ceva realmente folositor fără 
utilaiele corespunzătoare, fără mate
rie primă, pentru procurarea cărora 
Întreprinderile patronatoare sint da
toare să dea școlilor o mină reală de 
aiutor. Deși s-a vorbit de multe ori 
despre dificultățile ce există Încă In 
operațiunile concrete de transfer al 
unor utilaje din Întreprinderi către 
scoli, situația tot nu s-a normalizat. 
Legislația financiară in vigoare pre
zintă si ea unele anomalii. De e- 
xemplu. s-au repartizat școlilor din 
județul nostru fonduri de 1.2 mili
oane lei pentru dotarea atelierelor- 
scoală, Îndeosebi In contextul gene
ralizării primei trepte a lnvățămin- 
tulul liceal, dar școlile nu pot cum
păra strunguri si alte masini-unelte 
de uz didactic, pentru că o circulară 
le Interzice cumpărarea unor oblec-

te ce depășecc «urna de 10 000 de lei 
fiecare.

Cum au funcționat în acest an a- 
telierele-școall de la «Ate ? Cu ex
cepția citorva sooll — din Măicăneștî, 
Ciorăștl, Ougeștl, Dumbrăveni. Po- 
prști-Urechcști. In care atelierele au 
fost profilate oe executarea unor 
produse utile (de tinichlgerle. tim- 
Plărie. confecții) — activitatea tehni- 
co-productivă a elevilor se desfă
șoară cu intermitente, sprijinul uni
tăților patronatoare — cooperative
agricole de producție, secții I.A.S.,

unități ale coope
rației de consum 
— afllndu-so încă 
la stadiul de
„protocol" con
semnat doar... p« 
hlrtie. Apoi ates
tarea Drofesională 
s absolvenților 
liceelor abia «e 
conturează ca o 
viitoare „expe
riență". După 
cum ni «-a rela
tat, după exame
nul de bacalau
reat, tinerii caro 
doresc se vor pu- 
lea prezenta in 
fața unei comi
cii, împuternicită 
de comitetul exe
cutiv al consiliu
lui popular jude
țean, pentru a- 

testarea In meseriile de mecanic-
auto, bobinator, strungar, depanator 
radio-tv, lăcătuș, croitor, tlmplar. 
Și-au exprimat dorința să participe 
la acest test de verificare 225 de 
tineri din cei care au absolvit în 
acest an liceul.

în concluzie, bilanțul anului școlar 
de pregătire tehnică-productivă a e- 
lovilor din județul Vrancea ar putea 
fi exprimat astfel : concepția prac
ticii e buni, principiul educativ al 
muncii se încetățenește tot mal trai
nic in viata școlii, dar cadrul con
cret de lucru, condițiile de partici
pare directă la o activitate socială 
utilă na sini încă pe deplin satisfă
cătoare. Este o concluzie de care fo
rurile de partid, oonducerile școlilor 
si unităților economice vrincene tre
buie să 
i torului 
tivitate 
lor.

tină seama in pregătirea vl- 
an de Invătămlnt si de ac- 
practică-productlvă a elevi-

Florlca DINULESCU

L TRIBUNA EXPERIENȚEI IN ADMII

PROGRAME ACCESIBILE
PENTRU PRIMIREA CETĂȚENILOR

FrFAPTUL
DIVERS
De la 
o monedă 
veche

Da la o monedă veche găsită 
tn urmă cu 30 de ani, pe o ară
tură, profesorul Paul Țarălungă 
din comuna Prăjești, județul 
Bacău, a ajuns astăzi la o co
lecție numismatică numărind 
peste 4 000 de piese! Printre 
cele mai valoroase exemplare se 
află monede romane, olandeze, 
tătărăști șl bizantine. Un tezaur 
de monede romane din aur este 
singurul descoperit pină acum 
In această parte a țării, fapt ca- 
re-i conferă o deosebită valoare 
istorică șt documentară. De alt
fel, pentru bogăția colecțiilor și 
ineditul unora din piesele sale, 
muzeul profesorului de la Pră
jești va deveni, in curind, o sec
ție a muzeului județean Bacău.

S-a întîmplat 
ieri, pe 
Dealul 
Feleacului

Un tragic accident de circula
ție a avut loc ieri, miercuri, in 
jurul orei 11, la Cluj. în timp 
ce cobora Dealul Feleacului, 
Aurel Indrleș, de la I.T.A. Ora
dea, n-a mai putut frina camio
nul de mare tonaj, cu nr. 
2I-BH-654, care a Început să 
prindă viteză. In coborirea sa 
vertiginoasă, camionul a ava
riat autoturismul Dacia 1300 
(l-CJ-9483), persoanele din el 
accidentindu-se, apoi s-a izbit 
.de un transformator de curent 
electric. Transformatorul și ca
mionul au fost incendiate. Trei 
persoane din camion și-au pier
dut viața, iar șoferul este grav 
accidentat. Se fac cercetări pen
tru a se stabili cauza acciden
tului.
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ROMÂNIA - FILM"

„FA R SA

Carnet cultural
PROGRAMUL I

t

prezintâ

TRAGICA

Producție o studiourilor maghiare. Regia : Zoltan Vârkony. Cu : Lâszlo Mensâroș, 
Peter Huszti, Laszlo Toth

fost

SĂRBĂTOAREA 
CĂPȘUNULUI 

Comuna Buneștl—Vilcea a
gazda celei de-a 4-a ediții a festi
valului folcloric „Sărbătoarea căp
șunului". Reunind, intr-o pasionan
tă confruntare, cultivatori de căp
șuni din comunele Stoenești, Pie
trari, Pâușești, Bărbătești. Stroeștl 
și din alte localități aflate in zona 
colinară a județului, sărbătoarea a 
debutat cu o expozițle-tlrg. in care 
au fost r___
căpșuni. Programul zilei a 
nuat cu o dezbatere la 
cultural, pe teme ale perspectivei 
culturii căpșunului, precum și cu 
o amplă întrecere a formațiilor ar
tistice de amatori din comunele 
oaspete. (Ion Btanciu).

prezentate 10 soiuri de 
î con ti- 

o dezbatere la căminul

popularitate s-au bucurat progra
mele prezentate de cele 59 brigăzi 
artistice de agitație. Fiecare for
mație a prezentat in fața colecti
vului de oameni ai muncii din uni
tatea respectivă cel puțin 5 spec
tacole. Pe primele locuri s-au cla
sat formațiile de muzică populară 
ei dansuri de la „Electroputere" și 
comitetul de linie C.F.R. și brigă
zile artistice de agitație de la în
treprinderea de morărit și panifi
cație, întreprinderea comercială J‘ 
stat pentru alimentație publică, 
treprinderea de industrializare 
laptelui. (Nistor Țuicu).

AMATORII 
IN ÎNTRECERE

de 
in-

a

„IN RITM
CU CINCINALUL'

... g-a intitulat concursul forma
țiilor artistice ale sindicatelor or
ganizat de Consiliul județean al 
sindicatelor Dolj. La intrecere au 
participat 139 formații de teatru, 
coruri, tarafuri, orchestre de mu
zică populară și ușoară, brigăzi ar
tistice de agitație. Cei peste 2 400 
de artiști amatori au prezentat la 
locurile de muncă, in intreprinderi 
si stațiuni de mecanizare a agri
culturii. cluburi, case de cultură 
circa 500 de spectacole. De o mare

La Brăila g-a desfășurat In aceste 
zile faza județeană a concursului 
formațiilor teatrale șl muzlcal-co- 
regrafice. la care au participat bri
găzile artistice de la întreprinderea 
de confecții, autobaza TA, direc
ția navigației fluviale, combinatul 
de fibre artificiale și combinatul 
de celuloză și hlrtie. Formațiile de 
dansuri ale combinatului pentru 
prelucrarea lemnului au prezentat 
poemul coregrafic „Clntec la ma
rea sărbătoare", iar clubul C.C.H. 
a oferit spectatorilor piesa de tea
tru „Partea leului". Cu acest pri
lej au fost selecționate formațiile 
care vor reprezenta județul Brăila 
la faza pe țară a concursului. 
(M. Bunea).

în jurul orei 16,00 — transmisie 
direct* : ceremonia sosirii iul 
Moktar Ould Daddah, secre
tar general al Partidului 
Poporului din Mauritania, 
președintele Republicii Isla
mice Mauritania, Împreună 
cu soția, Marieme Daddah. 
care, la invitația tovarâșulul 
Nicolae Ccaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
va face o vizită oficială In 
țara noastră.

16.30 Teleșcoală.
17.30 Telex.
17.35 Telegiob : Tallanda.
17.55 AgroenClclopedia.
18.30 Dialog : • Limbaj șl cultură. 

Perspectiva semiotică și teo
ria culturii.

18.55 Avanpremieră. 
19,00 Familia.
19,25 1001 de seri : Noi lntlmplâri 

cu Pil: și Tik.
19.30 Telejurnal.
30.00 Seară pentru tineret.
21.30 Inscripții pe celuloid : Gru

paj de filme documentare, 
evoclnd oameni și fapti din 
zilele noastre.

12,15 24 de ore.

— Așa cum a fost conce
put si aprobat de comite
tul executiv, încă de acum 
trei ani — in urma coi- 
sultării deputaților. a ce
tățenilor — actualul pro
gram de lucru al primăriei 
cu publicul se prezintă ast
fel : cinci zile pe săptămî- 
nă de la ora 7 la 15 ; sim- 
bătă pină la 13,30 ; marțea 
și vinerea asigurăm acce
sul și după-amiaza, de la 
ora 17,00 la 19,00. La sta
bilirea acestui program am 
tinut seama de două ce
rințe esențiale : a) să se 
asigure cetățenilor, pe toa
tă durata zilei, posibilități 
de contact cu serviciile 
operative ale primăriei ; b) 
să se creeze condiții, prin 
programul de audiențe, ca 
solicitanții să se poată a- 
dresa zilnic fie președinte
lui, fie unuia dintre vice
președinți ori unui membru 
al biroului permanent. 
Daca adăugăm și faptul că 
in ultimul timp s-au luat 
măsuri ca și simbăta și 
duminica “ 
diu, prin 
membru 
executiv, 
asigurăm 
permanentă ___________
atit la serviciile primăriei, 
cit și la factorii de de
cizie.

Printr-o decizie a «oml- 
tetului executiv, s-a sta
bilit ca toate organismele 
administrației locale, 
sint intens solicitate 
public, să-și reașeze pro
gramele, pentru a le pune 
In concordanță — In urma 
trecerii la generalizarea 
schimburilor doi si trei in 
economie — cu posibilită
țile de timp ale cetățeni
lor.

Evident, cind vorbim 
despre accesibilitatea la 
Instituția publică, avem în 
vedere deopotrivă stabili
rea unui program adecvat, 
respectarea lui orară, și, 
mai ales, preocuparea pen
tru rezolvarea operativă, 
în condițiile deplinei soli
citudini și strictei legali
tăți, a problemelor cu care 
ni se adresează cetățeanul.

noastră, aceste 
fi.

PROGRAMUL TI

30,00 Film : „Baloane zburătoare" 
a studiourilor 
Premieră pe

— producție 
cehoslovace, 
țară.

20,40 Jaz.
30.55 Telex.
21,00 Bucureștlul _________
21.15 Tribuna tinerilor soliști. 
22,00 Cârțl șl Idei.

necunoscut

e-

In ceea ce privește asigu
rarea condiției esențiale a 
dialogului cu publicul — 
rezolvarea promptă' â so
licitărilor respective —
xercităm un control per
manent la instituțiile sub
ordonate primăriei. Ar fi 
multe lucruri de spus in 
acest sens — și despre ceea 
ce s-a făcut bine, si despre 
ceea ce ar mai trebui făcut
— dar nu despre acest as
pect ne-am propus să dis
cutăm aici. Ceea ce vrem 
să subliniem acum este că
— in urma discuțiilor pur-

părerea ______
programe sint elastice . . 
ca atare, satisfac cerințele 
publicului.- '

Cercetarea atentă a pro
gramelor de lucru ne con
duce însă și la altă ob
servație : mai avem insti
tuții de interes public care 
continuă să lucreze cu un 
program in bună parte i- 
naccesibil cetățeanului. De 
pildă, secțiile de apă-canal, 
gaz, întreținerea clădirilor 
și instalațiilor mixte, cen
trale termice și ascensoare, 
ale grupului intreprinde-

într-o convorbire cu tovardșul Remus BUCȘA, pri
marul municipiului Clu|, am abordat pe larg o problemâ 
cu Implicații multiple și directe în viața cotidiană: cit 
sint de accesibile cetățeanului, ca program de lucru, ca 
mod de funcționare, instituțiile publice locale?

Cine îl 
întîlnește

Șeful postului de miliție din 
comuna Roșiești-Vaslul, pluto
nierul major M. Marta,.ne scrie i 
„Avem la noi dosarul de cerce
tare penală privitor la numitul 
Drufă Gheorghe, dat in urmă
rire pentru infracțiunea de a- 
bandon de familie. De patru 
ani de zile și-a părăsit soția și 
cei doi copii (unul de 7 ani și 
altul de 11 ani) și tot de atunci 
n-a mai dat prin comună șt 
nimeni nu știe unde se află. 
De cite ori il intîlnesc pe Gheor- 
ghiță, băiețelul cel mare, care 
mă întreabă : „Nu l-ați găsit 
pe tăticul ?“ mă doare sufletul 
că n-am ce să-i răspund. Acum 
i-ain spus c-o să scriu și la 
ziar. Dacă îl cunoaște cineva 
sau ii află urma pe undeva, il 
rog tare mult să anunțe primul 
organ de miliție, să-i ajute pe 
cei doi copii să-și găsească ta
tăl'.

O inițiativă... 
dulce

să se afle la se- 
rotație, cite un 
al comitetului 

putem spune că 
cetățeanului în 

accesibilitatea

care 
de

(Urmare din pag. I)
tare de un milion mp țe
sături din lină și tip lină. 
Prin materializarea unor 
originale studii de organi
zare științifică a produc
ției $i a muncii, la între
prinderea de prelucrare a 
lemnului Constanța se va 
realiza un spor net de 
producție in valoare de 47 
milioane lei. In sflrșit, mai 
notăm că la complexul 
zootehnic inlercooperatisi 
Castelu s-a experimentat 
sistemul de creștere in ba
terii a purceilor cu rezulta
te de-a dreptul spectaculoa
se : s-a dublat producția 
de carne, s-au redus cos
turile pentru hrană ș. a.

Sint realizări care__
firirnă că In județul Con
stanta, ca și In celelalte ju
dețe, se acționează cu toată 
hotărirea. in spiritul indi
cațiilor date de conducerea 
partidului, pentru reali
zarea cincinalului înainte 
de termen, nu prin inves
tiții suplimentare, nu prin 
efort fizic suplimentar, ci 
printr-o mal bună organi-

oon-

tate In adunările de partid 
din instituții, in ședințele 
de comitet executiv — s-a 
reușit, în general, o mai 
bună adaptare a programe
lor de lucru la cerințele 
publicului. Concret, putem 
spune următoarele : direc
ția pentru problemele de 
muncă și ocrotiri sociale 
și-a întocmit un program 
echilibrat — atit pentru 
dimineață, cit și pentru 
după-amiază — care satis
face toate categoriile do 
fiolicitanți ; oficiul jude
țean pentru construcția și 
vinzarea locuințelor și-a 
prevăzut și el două zile pa 
săptămină — lunea și joia 
— ore de primire și după- 
amiază (15—19) ; notaria
tul de stat județean a in
trodus în graficul său de 
lucru și ore accesibile ce
tățeanului aflat In produc
ție (marțea și vinerea, in
tre 15 și 18) ; plata 
diverselor taxe de gos
podărie comunală și lo- 
cativă se poate face de trei 
ori pe săptămină — lunea, 
miercurea și vinerea — șl 
după-amiază (15—18). După

rllor de gospodărie comu
nală și loCativâ au ore de 
lucru cu publicul numai 
între 8 și 11. întreprinde
rea regională de electrici
tate are și ea un program 
de lucru insuficient de ac
cesibil — in general Intre 
8—11,30 și cu citeva excep
ții și după-amiază, dar 
numai cite o oră șl Jumă
tate (17,30—19) ; inspecto
ratele școlar și sanitar, la 
fel, n-au ore de primire 
după-amiază. Nu există o 
bună corelare intre pro
gramele unor Instituții pe 
care cetățenii sint obligați 
uneori să le solicite simul
tan (de exemplu, notariatul 
de stat șl circumscripția 
financiară : prima are ore 
de primire și după-amiază, 
cealaltă, nu). Unele condu
ceri de instituții și-au 
programat, de asemenea, 
ore de audiență in general 
numai în prima parte a zi
lei — ceea ce, Împotriva 
regulilor de ordine și dis
ciplină, obligă oamenii 6ă 
obțină învoiri de la servi
ciu pentru a avea acces 
la ele.

După cum se vede, deși 
majoritatea instituțiilor pu
blice au rezervat ore de 
primire pe toată durata zi
lei, structurarea programe
lor nu s-a făcut in toate 
cazurile în mod judicios. U- 
nele programe sint insufi
cient accesibile, atit dato
rită numărului redus de
zile cu ore după-amiază (de 
regulă numai două), cit 
mai ales timpului relativ 
scurt afectat pentru lucrul 
cu publicul (intre 1 și 3 
ore). Am cerut și cerem 
perfecționarea lor. dar res
pectivele Instituții, fiind 
subordonate altor factori, 
susțin că așa au primit dis
poziție pentru ca orarele 
lor să coincidă cu cele 
ale organelor tutelare. Va 
trebui să luăm noi legătu
ra in cel mai scurt timp 
cu aceste foruri tutelare și 
să le determinăm 
tru că cetățenii se
sează primăriei cu astfel 
de nemulțumiri — să în
treprindă măsuri pentru a 
aduce perfecționările ne
cesare.

...în Încheiere, primarul 
Clujului ne-a vorbit și 
despre o altă măsură me
nită să asigure cetățeanului 
o cit mai lesnicioasă acce
sibilitate La factorii de de
cizie de pe teritoriul mu
nicipiului : o forma colec
tivă de audiență acordată 
direct in intreprinderi. Ea 
a fost experimentată la fa
brica „Someșul", dar va fi 
continuată și in altele. In 
ce constă ? Cadre cu munci 
de răspundere de la comi
tetul municipal de partid 
și primărie, 
tori locali de decizie se 
deplasează lntr-o fabrică 
sau Intr-o instituție și răs
pund — fără o ordine de 
zi < stabilită — la toate pro
blemele solicitate de cetă
țeni. In acest fel se rea
lizează chiar la locul de 
muncă un dialog mult mai 
concret și mai eficient — 
ceea ce și așteaptă, de fapt, 
cetățenii din partea admi
nistrației locale.

O inițiativă comună — fi lău
dabilă — a organizațiilor U.T.C. 
și pionieri din județul Bacău : 
pe lingă fiecare școală, să se 
organizeze „micro-stupine" de 
albine. La început cu caracter 
instructiv-educativ, apoi pentru 
producție. In prezent se lucrea
ză de zor la dezvoltarea bazei 
melifere : se plantează perdele 
de salcimi și tei, puncte de a- 
Iracție pentru albine. Inițiativa 
micilor băcăuani se bucură de 
asistenta tehnică a specialiștilor 
de la filiala județeană a asocia- 
........................................   Oției crescătorilor de albine, 
inițiativă dulce ca... mierea.

alți fac-

Constantin PRIESCU

zare, prlntr-un efort sporit 
de inteligentă.

însemnările despre re
zultatele în intrecere ob
ținute de constănțeni in 
cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării pa
triei și a Congresului al

educe din plin contribuția 
la sporirea avuției noastre 
naționale. Cifrele pe oare 
vi le prezint vor fi mai 
convingătoare decit cuvin
tele : planul de încasări 
valutare pe cinci luni a 
fost depășit cu 4 milioane

ANGAJAMENTUL
XI-lea al partidului ar fi 
incomplete dacă nu am a- 
minti și de cei aflați la 
datorie la poarta maritimă 
a țării, de marinarii fio- • 
tei noastre comerciale.

— Activitatea noastră 
desfășoară pe mările 
oceanele planetei — 
«nune tov. Nicolae 
Moise, director la , 
vrom" Constanța, 
le despart distanțe 
mii și zeci de mii 
mile de țară, ' . 
jele navelor românești sint 
animate de dorința de a-gi

se 
Si 

ne 
R. 

„Na- 
Deșl 

de 
... 1 de 
echipa-

lei valută ; cit privește ac
tivitatea portuară — prin 
încărcarea și descărcarea 
navelor înainte de termen 
— pentru prima oară in 
ultimii 8 ani s-a înregis
trat un sold pozitiv de 
1,8 milioane lei 
tă. Consemnați, v 
și numele citorva
paje de frunte coman
date de Adrian Serescu
(nava „Dacia"), Valentin 
Iordache („Muntenia"). 
Ștefan Freitag („Cugir"), 
Liviu Negrul (..Predeal").

Desigur, un rol important 
în obținerea frumoaselor 
rezultate în întrecere l-a 
avut conducerea perma
nentă a colectivelor tutu
ror unităților economice de 
către organizațiile de par
tid, îndrumarea lor de că
tre organizația județeană 
de partid, care urmă
rește îndeaproape desfășu
rarea activității producti
ve, intervine ferm și ope
rativ. ori de cite ori este 
nevoie, prin măsuri poli
tice adecvate, pentru solu
tionarea unor probleme 
care se ivesc, pentru pro
movarea susținută a meto
delor modeme de organi
zare. Iată un rezultat 
direct al unul asemenea 
mod de a conduce activi
tatea productivă : recent, 
intr-o plenară, Comitetul 
județean Constanța al 
P.C.R. a hotărit dublarea 
angajamentului asumat in 
intrecere pe 1974 ’ Cu si
guranță că, la sflrșitul a- 
nului, colectivele constăn- 
tene vor fi In măsură să 
raporteze Înfăptuirea su
premului succes în între
cere — autodepășirea.

Vata n-a 
ținut de cald

Deși mai auferise 8 condam
nări (pentru fals, uz de fals și 
delapidări), Iulian Conea a fost 
(de ce ?) Încadrat contabil-șef 
la cooperativa agricolă Mihă- 
ieștl-Olt. De cum s-a văzut din 
nou „mare și tare", prin inter
mediul Fabricii mixte de indus
trie locală Drăgănești-Olt a 
cumpărat, in numele cooperati
vei agricole, deșeuri de vată de 
la o unitate din Buftea. Apoi, 
o dată deșeurile transformate 
In vată de calitatea „a-ntîia", 
I. C. le-a vlndut cu suprapreț. 
Banii încasați și i-a însușit, 
prejudiciind cooperativa agrico
lă cu peste 30 000 lei. Fostul 
contabil-șef a fost trimis in ju
decată sub aceeași Învinuire ca 
șl cele 6 de pină acum, 
pentru „fals, uz de fals, 
pidare".

Ouă
centenare

adică 
dela-

Grigore Kirileanu din Piatra 
Neamț (strada Ștefan cel Mare 
nr. 25) este un pasionat colec
ționar de obiecte rare, transfer- 
mindu-șl locuința intr-o verita
bilă expoziție. Punctul „forte" 
al pasiunii sale îl constituie o 
originală colecție de ouă vechi. 
Vechi de 100 de ani. Dar nu 
numai „virsta“ lor le conferă 
valoare. Fiecare din cețe 85 de 
ouă centenare este un obiect de 
artă. La vremea lor, meșteri is
cusiți le-au încondeiat, cu fante
zie și migală. In toate culorile 
curcubeului șl le-au împodobit 
cu cele mai frumoase motive 
din folclorul local, cu flori, ar
bori, păsări, rozete, fluturi, soa
re, lună, stele...

I
Rubrică redactată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scîntell*
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primiți, vi mg. mulțumirile mele cele mai sincere pentru bunele urări 
•dresate de Excelența Voastră cu ocazia Zilei naționale a Islandei.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Astăzi soseste la București 
președintele Republicii Islamice Mauritania, 

Moktar Ould Daddah
Întîlnire la C.C. al P.C. R.

Delegația Partidului Comunlri din 
Irlanda, formată din Hugh Moore, 
membru al Biroului Politic, secretar 
• I Comitetului pentru Tona de Nord 
al partidului, Edwina Steward »I Tom 
Redmond. membri at C.C. al PC I., 
care face o viril* de prietenie In tara 
noarir*. s-a Intllnft miercuri la se
diul C.C. al P.C.R. cu tovarășii

Vizita ministrului egiptean 
al comerțului exterior

La București au început, miercuri 
dimineața. tratativele intre delegația 
română, condusa de Ton Pățan. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și delega
ția egipteană, condusă de Fathi A. 
M. El Metbouly, ministrul comerțu
lui exterior, in vederea încheierii 
Protocolului comercial privind schim
burile de mărfuri între cele două 
țări, pe anul 1974.

In cadrul întâlnirii a fost expri
mată dorința celor două părți de a 
a tiona în continuare pentru trans
punerea in viață a acordurilor și In- 
telejerilor realizate cu prilejul intre- 
vedehlor dintre președintele Nicolae 
CeaușeAcu fi președintele Anwar Sa
dat, întrevederi care au deschis

Sosirea unei delegații economice 

din Republica Populară Bangladesh
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație economică din 
Republica Populară Bangladesh, con
dusă de prof. Rahman Sobhan, mem
bru in Comisia de planificare, minis
tru de stat

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
oaspetele a fost salutat de Nicolae

IN LEGĂTURĂ CU VIZITA OFICIALĂ IN TARA NOASTRĂ 
A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE Al TURCIEI
Conform acordului Intervenit în

tre cele două părți, vizita oficială 
la România a ministrului afacerilor

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

Echipa Craiovei a cucerit pentru prima oară 
titlul de campioană!

IN divizia SECUNDĂ AU RETROGRADAT: f. c. petrolul, s. C. BACĂU Șl RAPID
CLASAMENTUL FINAL

Univ. Craiova 34 20 5 9 63—37 45
Dinamo 34 18 8 8 60—34 44
Steagul roșu 34 15 9 10 36—25 39
F.C. Constanța 34 16 6 12 47—33 38
U.T.A. 34 15 6 13 42—45 36
Steaua 34 13 9 12 46—42 35
Poli. Timișoara 34 12 10 12 41—45 34
F.C. Argeș 34 14 6 14 45—57 34
C.S.M. Reșița 34 11 11 12 45—40 33
Univ. Cluj 34 12 9 13 35—37 33
Sportul stud. 34 12 8 14 43—41 32
A.S.A. Tg. M. 34 13 6 15 38—51 32
Poli. Iași 34 13 5 16 39—50 31
C.F.R. Cluj 34 11 9 14 40—53 31
Jiul 34 12 6 16 40—42 30
Rapid 34 9 12 13 30—38 30
S.C. Bacău 34 12 4 18 40—49 28
F.C. Petrolul 34 10 7 17 31—42 27

REZULTATE TEHNICE
F. C. PETROLUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA 0—0.
DINAMO — F. C. ARGEȘ 7—0 (4—0). Au marcat : Georgescu (min. 

r 12. 44 și 51), Dumitrache (min. 37, 67 și 70) și Custov (min. 37).
POLITEHNICA IAȘI — RAPID 1—0 (0—0). A marcat Simionaș 

(min. 78).
C.F.R. CLUJ — JIUL 3—1 (1—0). Au marcat : Țegean (min. 31), 

Stocker (autogol, min. 75) și Adam (min. 81). respectiv. Nițu (min. 85).
STEAUA — S. C. BACĂU 5—2 (3—2). Au marcat : Pantea (min. 

2 și 33), Dumitru (min. 12 și 71) și Tătaru (min. 72), respectiv. Pană 
(min. 6) si Dembrovschi (min. 30).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — U.T.A. 1—3 (1—1). Au marcat : 
Trandafilon (min. 3 și 69) și Leac (min. 70), respectiv Bojin (min. 15).

C.S.M. REȘIȚA — A.S.A. 4—1 (2—1). Au marcat : Pușcaș (min. 16), 
Bora (min. 36) și Atodiresei (min. 72 și 80), respectiv, Boloni (min. 5).

F. C~ CONSTANTA — ..U“ CLUJ 2—0 (1—0). Au marcat : Nistor 
(min. 1) și Tănase (min. 77).

STEAGUL ROȘU — SPORTUL STUDENȚESC 1—1 (0—0). Au mar
cat : Papuc (min. 69), respectiv, Leșeanu (min. 79).

Campionatul diviziei A ediția 1973— 
1974 s-a încheiat printr-o etapă 
dintre cele mai interesante si plină 
de emoții Dină in clipele fluierului 
final pe două dir.tre stadioanele 
tării, cele de la Ploiești și Iași. 
Smulgînd un punct De stadionul din 
Ploiești, echipa Universitatea Craiova 
a cucerit in mod deplin meritat pri
mul său titlu de campioană națio
nală. Zecile de mii de susținători ai 
clubului craiovean, jucătorii și teh
nicienii proaspetei campioane trăiesc 
în aceste momente satisfacția unei 
performante și a unei victorii fot
balistice care le deschide drumul 
spre o nouă tentativă de afirmare 
internațională, de astă-dată in Cupa 
campionilor europeni. Echipei care 
a condus aproape de la cap la cap

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
DORTMUND 19 (Agerpres). — 

Campionatul mondial de fotbal a 
continuat miercuri seara cu dispu
tarea a patru meciuri contind pentru 
grupele a treia «i a patra. Iată re
zultatele Înregistrate : Dortmund : 
Olanda — Suedia 0—0. Jocul nu a 
corespuns așteptărilor. Olandezii au 
dominat insistent, dar cea mai mare 
ocazie au avut-o fotbaliștii suedezi 
In minutul 20. clnd Sandberg, de la 
numai 6 m, a șutat în brațele por
tarului Jongbloed.

HANOVRA : Uruguay — Bulgaria 
1—1 (0—0). Fotbaliștii sud-americani, 
care iși jucau ultima șansă in a- 
ceastâ partidă, au atacat insis
tent în finalul primei reprize, 
cind au avut trei mari ocazii 
de gol. In partea a doua a meciului, 
fotbaliștii bulgari construiesc mai 
bine acțiunile de atac si in minutul 
75 Bonev deschide scorul. Urugua- 
yenii reușesc să egaleze cu trei mi
nute înainta de fluierul final, prin 
Pavoni. In grupa a III-a conduce 
Olanda cu 3 puncte, urmată de Sue
dia și Bulgaria — cite 2 puncte, 
Uruguay — 1 punct.

Ghrorche Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R . Ghizola Vhss. membru al C.C. 
al P.C.R . si Constantin Matei, adjunct 
de șef dr secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con- 
voibire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

largi perspective colaborări! șl coo-, 
pi rării romăno-egiptene, pe multiple 
planuri. Au fost abordate, de aseme
nea. aspecte actuale și de viitor ale 
relațiilor economice dintre cele două 
țări, evidențiindu-se posibilitățile 
existente pentru continua dezvoltare 
a conlucrării economice și tehnice 
Intre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt.

A fost de față Osman Assal. am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

★

Ta aceeași zi. ministrul egiptean a 
a'ut o întrevedere cu loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, și a vizitat Între
prinderea „23 August" din Capitală.

M. Nicolae. ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
de alte persoane oficiale.

A fost de față A. R. S. Doha, am
basadorul Republicii Populare Ban
gladesh la București.

(Agerpres) 

externe al Turciei. Turan Gunes, va 
avea loc in perioada 27 iunie—2 iu
lie a.c.

in clasamentul întrecerii ti adresăm 
în rind cu toți amatorii de fotbal 
cele mai calde felicitări.

Pe locurile următoare, cu dreptul 
de participare in „Cupa U.E.F.A.", 
au încheiat competiția echipa bucu- 
reșteanâ Dinamo și echipa brașovea- 
nă Steagul roșu, ambele remarcin- 
du-se prin rezultatele foarte pune 
din returul campionatului. în special 
Dinamo, prin ambiția și tenacitatea 
cu care a întreprins cursa de urmă
rire a liderului, prin calitatea jocu
lui in unele meciuri din această pri
măvară, ca și prin eforturile depusa 
de echipierii internaționali la echipa 
reprezentativă, merită o subliniere 
aparte.

Dacă despre F. C- Petrolul ge știa 
dinaintea ultimei etape că va juca

MUNCHEN : Polonia — Hait! 7—8 
(5—0). In mare vervă, fotbaliștii po
lonezi au realizat un scor fluviu, 
prin golurile marcate de Szarmach 
(3), Lato (2), Deyna șl Gorgon.

STUTTGART : Italia — Argentina 
1—1 (1—1). Formația Argentinei a 
preluat de la Început inițiativa și In 
minutul 18 Hauseman, de la 12 m, 
înscrie imparabil. Squadra Azzurra 
face mari eforturi să egaleze, reușind 
acest lucru cu concursul argentinea- 
nului Perfumo, care in minutul 34 a 
introdus balonul in propria poartă, tn 
clasamentul grupei a TV-a conduce 
echipa Poloniei cu 4 puncte, urmată 
de Italia — 3 puncte. Argentina — 1 
punct. Haiti — zero puncte.

După două zile de pauză, campio
natul se reia simbătă. 22 iunie, cu 
următoarele meciuri : R. F. Germa
nia — R. D. Germană : Chile — 
Australia (grupa I) ; Brazilia — Zair; 
Iugoslavia — Scoția (grupa a LI-a). 
Duminică. 23 iunie, se dispută Intîl- 
nirile : Olanda — Bulgaria : Uru
guay — Suedia (grupa a III-a) : Ar
gentina — Haiti ; Italia — Polonia 
(grupa a IV-a).

(Urmare din pag. I)

subsolului, extinderii sectorului d* 
stal și Investițiilor In agricultură. 
Dezvoltarea planificată a economiei 
naționale pe baza unor planuri cva- 
drlenale. in elaborarea cărora au fost 
luate In considerare realitățile con
crete Rle tării, a permis MauritanieJ 
aă facă pași Importanți pe calea 
progresului economic și social.

Te plan extern, Mauritania promo
vează o politică de pace, colaborare 
și apropiere între toate popoarele, pe 
baza respectării principiilor Inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului In treburile interne, 
colaborării șl avantajului reciproc. 
Republica Islamică Mauritania șl 
președintele ei au acordat sprijin 
tuturor popoarelor caro luptă pentru 
independență, pentru apărarea dem
nității lor, Împotriva colonialismului 
si imperialismului, a regimurilor ra
siste din Africa șj a manifestărilor 
de apartheid.

Numărindu-s« printre membri! 
fondatori al Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.), Mauritania a mili
tat și militează pentru consolidarea 
unității tinerelor state africane In 
lupta pentru dezvoltarea lor de sine 
stătătoare, pe drumul progresului e- 
conomic și social, pentru respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărui po
por de a-și hotar! singur destinele.

Intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Islamică Maurita
nia au fost stabilite relații diploma
tice în anul 1965. Raporturile dintre 
cele două țări au cunoscut, pe par
cursul anilor, o continuă dezvoltare, 
in folosul ambelor țări și popoare.

România socialistă acordă, !n ca
drul politicii sale externe, o atenție 
deosebită raporturilor cu tinerele 
gtate independente de pe continen
tul african, inclusiv dezvoltării și di
versificării continue a relațiilor sale 
cu Republica Islamică Mauritania,

întîlnire la C.
Delegația Uniunii Tineretului Mun

citoresc Socialist (U.T.M.S.), condusă 
de Djan Mi Rion, vicepreședinte al 
C.C. al U.T.M.S. din R.P.D. Coreeană, 
care efectuează o vizită in țara 
noastră, a avut o intilnire, ieri dupâ- 
amiazâ, la C.C. al U.T.C. cu tovară
șii Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C, al U.T.C., Vasile

!n divizia secundă, dacă S. C. Bacău 
avea puține șanse de a se salva de 
la retrogradare, in schimb, meciul 
de la Iași dintre Politehnica și Rapid 
punea față in față două formații cu 
posibilități egale de a rămine in di
vizia A. Pină la urmă au învins 
ieșenii la limită și astfel încă un 
vechi club bucureștean — chiar cel 
mai vechi dintre bucureștene — a 
părăsit temporar primul eșalon 
fotbalistic. Deci. Rapid. S. C. Bacău 
și F. C. Ploiești, cluburi populare, 
indrăgite de amatorii de fotbal, vor 
juca din toamnă in divizia B ; noi le 
dorim ca, eliminind greșelile trecu
tului apropiat, să lupte cu ambiție și 
în mod sportiv pentru revenirea 
grabnică printre cluburile fruntașe.

Ultimul act al sezonului de pri
măvară se va desfășura duminica 
viitoare. In finala „Cupei României" 
se vor întrece Politehnica Timișoara 
si Jiul. Vom ști atunci $i cine a 
cucerit rlvnitul trofeu, și cine va re
prezenta fotbalul nostru in „Cupa 
cupelor". Apoi, cortina va cădea pe 
scena acestui sport atit de atractiv, 
urmind ca din luna august să fim 
de față Iar la o nouă ștagiune : cam
pionatul 1974—1975.

Valeriu MIRONESCU

Olimpiada de șah
In runda a patra a turneului final 

al Olimpiadei de șah, care se desfă
șoară la Nisa, echipa României a ter
minat la egalitate : 2—2 cu forma
ția Olandei. La prima masă. Florin 
Gheorghiu l-a Învins De marele 
maestru olandez Willy Donner.

în clasament conduce U.R.S.S., eu
13.5 puncte, qrmatâ de Bulgaria — 
11 puncte, Iugoslavia — 10.5 puncte. 
Ungaria și S.U.A. — cite 9.5 puncte, 
Olanda — 9 puncte. Cehoslovacia —
8.5 puncte. România și Spania — 
cile 8 puncte, R.F. Germania și Sue
dia — cite 7 puncte etc.

In runda a 5-a, echipa României 
Lnlilnește formația Argentinei. 

sprijinind cu fermîtata lupta po
poarelor africane pentru apărarea și 
consolidarea independenței și suve
ranității naționale. împotriva impe
rialismului, colonialismului si rasis
mului. Un moment de referință is
torică In cronica relațiilor romftno- 
africane |1 constituie vizitele pe care 
lo-a întreprins in ultimii ani tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialisto 
România, !ntr-un șir de state afri
cane, convorbirile purtate pe pămin- 
tul african sau la București cu șefi 
de stale, cu conducătorii mișcărilor 
de eliberare națională din Africa. 
Aceste vizite șl convorbiri au consti
tuit un important mijloc de ampli
ficare a conlucrării fructuoase dintre 
România șl țările africane, o expre
sie elocventă 8 dorinței comune de 
a dezvolta colaborarea, de a Întări 
legăturile de prietenie șl solidaritate 
dintre poporul român șl popoarele 
din Africa, ceea ce corespunde in
tereselor tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

Opinia publică din tara noastră a- 
preciază vizita secretarului general 
al Partidului Poporului din Maurita
nia, președintele Republicii Islamice 
Mauritania, Moktar Ould Daddah, și 
a doamnei Marieme Daddah, convor
birile pe care le va avea cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și cu tovarășa Elena 
Ceaușescu drept o contribuție la ex
tinderea pe mai departe a prietenie! 
și colaborării dintre cele două țări 
șl popoare, la Întărirea forțelor anti
colonialiste șl antiimperialiste, la 
cauza generală a păcii și colaborării 
tn lume.

Animat de «ceste sentimente, po
porul român adresează președintelui 
Republicii Islamice Mauritania și 
goției sale tradiționala urare : „Bun 
venit pe pămintul României 1"

C. al U. T. C.
Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., 
și Zoia Elena Ceaușescu, mem
bră supleantă a Biroului C.C. al 
U.T.C. A participat tovarășul Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

CICLISM

„TURUL ROMÂNIEI *
Cea de-a X-a etapă a Turului ci

clist al României, desfășurată pe 
traseul Oradea — Arad — Timișoara, 
a fost ciștigată de tinărul rutier ro
mân Marian Ferfelea, care a sprin- 
tat puternic la intrarea in oraș. în
vingătorul a acoperit distanța de 165 
km in 4h 02'39” (medie orară 40,800 
km). Pe locurile următoare ș-au cla
sat in ordine : T. Drăgan (Voința) 
4h 02'45” ; R. Prill (Polonia) 4h 
02’59" ; N. Andronache (Metalul Plo- 
peni) — același timp. Grosul pluto
nului, condus de marocanul Najjari, 
a fost cronometrat cu timpul de 
4h 03'11”.

în clasamentul general Individual 
te menține lider Mircea Ramașcanu 
(România tineret) — 30h 05'31”, ur
mat de L. Zajac (Cehoslovacia) — 
la 3’ și T. Vasile (România) — la 
3'31”.

Clasamentul pe echipe : 1. Româ
nia tineret ; 2. Dinamo — la 6’18” ; 
3. Cehoslovacia — la 7’19” ; 4. Româ
nia ; 5. Metalul Plopeni ; 6. Maroc 
etc.

Astăzi se dispută etapa a Xl-a : 
Timișoara — Lugoj — Drobeta Turnu- 
Severin (156 km.).

în cîteva rînduri
BOX : Formația română pentru 

Balcaniadă. A fost alcătuită echipa 
de box a țării noastre care va parti
cipa la Balcaniada de la Constanța 
(25—30 iunie). In ordinea celor 11 ca
tegorii de greutate (de la semimuscă 
la grea) vor evolua următorii pugi- 
liști: P. Ganea, C. Gruescu, M. La- 
răr, G. Pometcu, Siinlon Cuțov, Ca- 
listrat Cuțov, I. Fuicu, N. Mocanu, 
Al. Năstac, I. Văran șl I. Alexe.

TENIS. In turul III al probei de 
simplu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Nottin
gham au fost Înregistrate următoa
rele rezultate : Riessen (S.U.A.) — 
Ilie Năstase (România) 6—3. 9—8 : 
Gorman (S.U.A.) — Orantes (Spania) 
6—1, 6—4 ; Kodes (Cehoslovacia) — 
Ramirez (Mexic) 6—4, 6—4 : Tanner 
(S.U.A.) — Newcombe (Australia) 
8-€. 6—4.

ATLETISM. în cadrul concursului 
internațional de atletism de la Hel
sinki cu deosebit interes a fost urmă
rită proba de 3 000 m plat. A cîștigat 
americanul Steve Prefontaine, car^ 
l-a Învins pe finlandezul Vasala. în
vingătorul a fost cronometrat in 7'55” 
8/10. Alte rezultate Înregistrate: înăl
țime- Porkka (Finlanda) 2,18 m (re
cord național): Disc: Kahma (Finlan
da) 64.08 m: 10 000 m plat: Nikkari 
(Finlanda) 29'47“4'10; 100 m plat: Vi
len (Finlanda) I0“3/10: 1 500 m plat: 
Lumiaho (Finlanda) 3’54"410;Suliță: 
Siitonen (Finlanda) 86,68 m.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea din 

19 iunie 1974.

Extragerea I : 29 25 17 22 2 10
Extragerea a H-a : 37 43 19 44 13

Fond general de cîstiguri t 692 465 
lei.

INDUSTRIA JUDEȚULUI 
SUCEAVA A ÎNDEPLINIT 

PLANUL PI PRIMUL 
SEMESTRU Al ANULUI
SUCEAVA (Corespondentul 

„Scinteii", Gh. Parascan). — A- 
flate In întrecere pentru reali
zarea planului pe primii patru 
ani nl cincinalului pinâ la 
23 August, colectivele de mun
că din unitățile industriale ale 
Județului Suceava au obținut 
Ieri un nou șl remarcabil suc
ces — Îndeplinirea cu 11 zile 
mal devreme a sarcinilor de 
plan pe semestrul I a.c. Potrivit 
preliminărilor statisticienilor, 
pinâ la sfirsitul lunii iunie, in 
industria județului se va realiza 
suplimentar o producție marfă 
Industrială in valoare de peste 
241 milioane lei, depășindu-se in 
acest fel incă de pe acum an
gajamentul anual. Sporul de 
producție se va regăsi, Intre 
altele, in aproape 600 tone mi
nereu de mangan, peste 440 tone 
mașini șl utilaje pentru indus
tria materialelor de construcții 
și industria lemnului, 21 000 mc 
lemn de celuloză, peste 12 000 mc 
cherestea, 600 tone plăci fibro- 
lemnoase, mobilă in valoare de 
12 milioane lei. precum și im
portante cantități de produse 
alimentare.

Cronica zilei
La 19 iunie a.c. George Macoves- 

cu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Fernando Urdaneta Laver- 
de, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Columbia in 
Republica Socialistă România, in le
gătură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

★
Uniunea scriitorilor și Universita

tea populară București au organizat, 
miercuri, simpozionul „George Căli- 
nescu, spirit enciclopedist", dedicat 
aniversării a 75 de ani de la naște
rea scriitorului.

Prof. univ. dr. Alexandru Balacl, 
membru corespondent al Academici 
Republicii Socialiste România, și dr. 
Alexandru Săndulescu, cercetător 
principal la Institutul de istorie și 
teorie literară „George Călinescu", au 
evocat personalitatea și complexita
tea operei ilustrului reprezentant al 
culturii noastre.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii șl UNESCO pe 
anul 1974, miercuri după-amiază a 
avut loc. la București, o manifestare 
organizată de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii și Academia 
de științe sociale și politice, cu pri
lejul împlinirii a 250 de ani de la 
nașterea filozofului german Imma
nuel Kant.

Personalitatea și valoarea Ideilor 
științifice și filozofice ale acestui 
ginditor de frunte al secolului al 
18-lea au fost reliefate de prof. univ. 
dr. Dumitru Ghișe, președintele 

' secției de filozofie și logică a Aca
demiei de științe sociale și politice, 
prof. univ. dr. Titus Mocanu și dr. 
Simion Ghițâ, șef de sector la In
stitutul de filozofie al Academiei de 
științe sociale și politice.

(Agerpres)

A apărut revista 
„LUMEA" nr. 26

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

Bl, 22 și 23 iunie. In țară : Vreme 
relativ călduroasă, dar ușor insta
bilă In regiunile din nordul țării și 
zonele de munte, unde vor cădea 
averse locale de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. In celelalte re
giuni. aversele vor fi Izolate. Tem
peratura aerului va scădea ușor. 
Minimele vor fi cuprinse intre 6 și 
16 grade, iar maximele Intre 18 și 
28 grade, local mai ridicate, tn 
București : Vreme relativ călduroa
să. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii slabe la Începutul intervalului. 
Vint potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

DOCUMENTAR MAURITANIA 
pe calea progresului

In Mauritania, țară vastă, situată 
in Africa Occidentală, Sahara începe 
chiar de la coasta Atlanticului. Patru 
cincimi din cei 1 030 700 kmp, cit in- 

. sumează suprafața țării, o consti
tuie o regiune aridă : adesea, in spe
cial in zona de nord, nu plouă cu 
anii. Doar o fișie îngustă pe malul 
fluviului Senegal, care scaldă gra
nița de sud a țării, este practicabilă 
pentru agricultură. Clima aspră, ve
getația puțină au modelat caracterul 
poporului mauritan, dirz. obișnuit 
să Înfrunte cu curaj toate greută
țile, aprig iubitor de libertate.

Potrivit ultimelor date, populația 
Mauritaniei este de aproximativ 1,2 
milioane, densitatea slabă explicin- 
du-se tocmai prin condițiile dificile 
de climă și vegetație.

Numele țării provine d« la 
străvechea populație maură, cu
noscută cu un mileniu înaintea 
erei noastre, pe vremea cind 
vestiți! navigatori ai Feniciei au 
străbătut coasta de vest a Afri
cii. Triburile maure au format apoi 
federații statale, care au atins un 
înalt stadiu de dezvoltare, iar cultu
ra lor ș-a făcut cunoscută departe 
peste granițele țării. In inima Mau
ritaniei de astăzi, in regiunea Adrar, 
se află străvechiul oraș Ouadan, 
eîndva- centru comercial și intelec
tual strălucit.

Greu accesibilă, apărată cu străș
nicie de vitejii săi războinici, țara 
legendarilor mauri a fost supusă do
minației străine mult mai tirziu de- 
cit alte teritorii africane : francezii 
au declarat Mauritania colonie abia 
in 1920. Dar, de fapt, și atunci doar 
unele regiuni erau „pacificate".

Vintul de libertate care s-a făcut 
simțit cu atita vigoare In Afri
ca după cel de-al doilea război 
mondial n-a ocolit întinderile aspre 
ale acestei țări. Prin lupta plină de 
vigoare a fiilor săi pentru afirmarea

După primele o sută de zile 
de guvernare laburistă

împlinirea a „100 de 
zile" de la preluarea 
conducerii activității 
de stat de către gu
vernul laburist este 
comentată pe larg — 
conform unei tradiții 
locale — in presa bri
tanică, dosprinzin- 
du-se părerea gene
rală că, in ciuda 
majorității lor fragile, 
laburiștii nu au a- 
vut motive de în
grijorare : opoziția
(conservatori! și libe
ralii) a evitat cu gri
jă orice acțiune parla
mentară care ar fi pus 
în dificultate actualul 
guvern, apreciind că 
acesta avea toate șan
sele să iasă Întărit 
dintr-o eventuală con
fruntare electorală.

In comentariile pre
sei londoneze se con
stată că. in scurta pe
rioadă de cind se află 
la putere, guvernul 
laburist s-a străduit să 
pună in practică unele 
promisiuni electorale 
prioritare : stabilizarea 
prețurilor la produse 
alimentare de bază : 
..înghețarea" chiriilor 
pinâ la 31 decembrie ; 
sporirea, incepind din 
luna iulie, a pensiilor 
mici ; introducerea în 
parlament a proiectu
lui de anulare a legii 
antisindicale : începe
rea renegocierii con
dițiilor de aderare la 
Piața comună. Acești 
pași au fost conside
rați ca pozitivi și 
încurajatori. Cu toate 
acestea, după cum 
subliniază săptăminalul 
„LABOUR WEEKLY", 
situația economică este 
grevată de dificultăți 
încă nedepășite : in
flația continuă să 
crească, prețurile la 
mai multe produse a- 
limentare și industria
le au cunoscut in ul
timul timp majorări 
masive, deficitul ba
lanței de plăți conti
nuă să se mențină

acut „Bătălia împo
triva inflației, a de
clarat Shirley Wil
liams, ministrul pen
tru prețuri, constituia 
preocuparea rle bază 
a guvernului". Intr-a
devăr, in acțiunile în
treprinse pe această 
cale, guvernul se vede 
nevoit să combată, pe 
lingă o scrie de fac
tori „necontrolabili*4 
— printre care crește
rea prețurilor la ma
teriile prime pe piața 
mondială — șl anuml-

CORESPONDENȚ A 
DIN LONDRA

te fenomene interne 
cu efecte Imprevizibi
le, in primul rind 
refuzul deliberat al 
patronatului de a men
ține la nivel normal 
volumul investițiilor. 
După cum consta
tă ziarul „FINANCIAL 
TIMES", „in ultimele 
cîteva luni, investiții
le s-au redus catastro
fal". Observatorii in
terpretează această 
tendință ca o formă 
de opoziție a patrona
tului față de politica 
laburiștilor tinzind la 
îngrădirea profiturilor 
și față de intențiile a- 
cestora in domeniul 
naționalizării.

Prefigurarea unei a- 
numite atmosfere de 
tensiune se desprinde 
dintr-o declarație fă
cută zilele acestea de 
noul președinte al 
Confederației indus
triei britanice, Ralph 
Bateman, care nu ex
clude posibilitatea „ri
nei confruntări direc
te cu guvernul", tinind 
seama de insistențele 
aripii de stingă labu
riste. reprezentată In 
'guvern, de a extinde 
naționalizările și con
trolul statului tn prin

Poluarea - obiect 
de confruntare politică

Problemele complexe 
ale poluării atmosferei 
și apelor au devenit 
in ultimul timp in Re
publica Federală Ger
mania una din temele 
principale ale discuții
lor publice, ca și ale 
confruntărilor politice.

O serie de fapte pun 
in lumină acuitatea 
preocupărilor in acest 
domeniu. Astfel, in o- 
rașul Leopoldshafen 
au fost descoperite re
cent reziduuri radioac
tive provenite de la 
centrul de cercetări 
nucleare din orașul 
Karlsruhe și depozita
te in condiții conside
rate de către unii spe
cialiști ca primejdioa
se pentru sănătatea 
publică. Totodată, opi
nia publică vest-ger- 
mană urmărește cu o 
tot mai mare Îngrijo
rare gradul crescind 
de poluare a apelor 
Rinului, care pină nu 
demult mai consti
tuiau Încă după disti
lare o sursă de apă 
potabilă. Acum fluviul 
este atit de încărcat 
cu reziduuri nocive in
cit nu numai că apa 
nu mai poate fi bău
tă de populație, dar 
și vegetația și fau
na sint pe cale de 
dispariție. De curind, 
organele de stat din 
landul Renania de 
nord-Westfalia au e- 
fectuat, inopinat, o an
chetă In peste 1 400 de

întreprinderi industria
le de pe teritoriul 
său. Rezultatul a fost 
că 'peste un sfert din 
aceste întreprinderi au 
fost găsite vinovate 
de Încălcări mai mult 
sau mai puțin grave 
ale prevederilor lega
le de preîntâmpinare a 
poluării mediului în
conjurător. Să ne re
ferim, în «firșit. si la 
poluarea pe care o

CORESPONDENȚA 
DIN BONN

produc. în condițiile 
unei circulații rutiere 
intense, vaporii de 
benzină incărcați cu un 
procent excesiv de o- 
xizi de plumb.

Fapte de genul ce
lor de mai 8us au de
terminat guvernul Re
publicii Federale Ger
mania să inițieze crea
rea unui oficiu fede
ral, a cărui sarcină să 
fie urmărirea încălcă
rilor prevederilor le
gale și inițierea de mă
suri pentru prevenirea 
poluării. Pină acum, 
aceste sarcini cădeau 
în-grija unor organe 
ale ministerelor de in
terne din landuri. S-a 
constatat insă că a- 
ceastă organizare nu 
permitea aplicarea u- 
nor reguli unitare pe 
întreg teritoriul R.F.G.

ființei naționale, Mauritania a fost 
proclamată in 1958 republică auto
nomă in cadrul Comunității france
ze, Iar la 28 noiembrie 1960, țara a 
devenit independentă sub denumirea 
de Republica Islamică Mauritania. 
Ca președinte al tinerei republici a

fost ales Moktar Ould Daddah, emi
nent luptător pentru libertatea pa
triei.

Noua republică a avut de în
fruntat multe dificultăți, intr-un 
șir de domenii pornind practic 
de la zero. Cu un an ' înainte 
de proclamarea independenței s-a 
inceput construcția capitalei țării, 
orașul Nouakchott, in plin de
șert, pe locul unui fost fort, lingă 
care se încrucișau drumurile de ca
ravane. In memorabila zi de 28 no
iembrie 1960. Nouakchott număra 
doar 600 de locuitori. Astăzi, capi
tala mauritană are aproape 50 000 
de locuitori, infățișîndu-se ca un 
oraș cu vile cochete, hoteluri con

cipalele sectoare aie 
economiei. Pe de altă 
parte, in rindul sin
dicatelor, nemulțumite 
de continua erodare a 
nivelului de trai al 
maselor muncitoare, 
este larg vehiculată 
ideea adoptării unor 
legi care să prevadă 
participarea unor dl- 
rectorl-muncltori la 
conducerea industriei 
naționalizate, creșterea 
participării muncitori
lor — plnă la 50 la 
sută — în consiliile de 
conducere ale firme
lor de stat, precum si 
în Întreprinderile par
ticulare cu peste 2 000 
de salariați.

Tn aceste Împreju
rări. cercurile politice 
dezbat cu vădit inte
res alegerea — deloc 
ușoară — in fața că
reia «e află pre
mierul Harold Wil
son. căruia li revi
ne să hotărască data 
viitoarelor alegeri ge
nerale. Fie că acestea 
vor avea sau nu loc 
in toamnă, după di
verse ipoteze și prog
noze, totuși pregătiri 
se fac de către toate 
formațiunile politice, 
in vederea consolidării 
pozițiilor electorale. A- 
preciind pansele prin
cipalilor adversari în 
cazul uneî apropiate 
confruntări electorale, 
„TIMES" scrie că ,,ln 
rlndurile opiniei pu
blice climatul conti
nuă să fie favorabil 
partidului laburist". 
In lumina acestei a- 
precieri mulți comen
tatori consideră că 
cei interesați in ur
gentarea scrutinului 
sint laburiștii, dornici 
de a profita de pe 
urma acestui climat 
și de a evita o even
tuală pierdere a popu
larității. ca urmare a 
înrăutățirii situației 
economice.

N. PLOPEANU

• 1. in plus, făcea po
sibilă ocolirea sub di
verse forme a preve
derilor legale. Unele 
din marile întreprin
deri industriale au o- 
biectat că aplicarea 
măsurilor legale im
plică Însemnate inves
tiții, care ar scumpi 
mărfurile si ar scă
dea puterea concuren- 
țială a firmelor vest- 
germane față de fir
mele acelor țări occi
dentale care nu au 
procedat cu o severi
tate similară în aceas
tă direcție. Guvernul 
manifestă Insă In a- 
ceastă privință fer
mitate, considerînd că 
nu pot fi acceptate 
asemenea argumente, 
în schimb, partide 
de opoziție se pro
nunță împotriva creă
rii unui oficiu fede
ral de luptă contra po
luării, ca și împotri
va transferării atri
buțiilor In această pri
vință din competența 
landurilor în cea a gu
vernului federal.

Confruntările poli
tice pe această temă 
se află abia la înce
put. Ele vor atinge un 
nivel mai înalt In mo
mentul în care parla
mentul va avea in 
fața sa un proiect de 
lege referitor la pro
pusul oficiu federal.

N. S. STANESCU

fortabile, magazine spațioase șl toata 
Însemnele unei așezări moderne.

Schimbări sensibile a înregis
trat înfățișarea întregii "țări, ca ur
mare a eforturilor insemnate de
puse de poporul mauritan pen
tru dezvoltarea economică șl so
cială a patriei sale. Prospecțiu
nile geologice au scos la iveală im
portante zăcăminte de minereu da 
fier și cupru, exploatate de două 
companii MIFERMA și SOMINA 
cu capital mixt, de stat și privat. 
Veniturile obținute de pe urma a- 
cestor bogății sint utilizate pentru 
punerea bazelor unei industrii na
ționale, pilon al dezvoltării generale 
a țării. De o atenție deosebită se 
bucură construcția de drumuri gl 
căi de comunicații. Un loc central in 
preocupările tînărului 6tat !1 ocupă 
formarea de cadre naționale. In 1971 
la Nouakchott s-a deschis cea dinții 
instituție de invățămint superior din 
țară — un Institut pedagogic care 
pregătește profesori de liceu. Anul 
trecut s-a pășit la înfăptuirea unei 
reforme care prevede ca limba mau
ritană să ocupe primul loc în învă- 
țămint, creindu-se In acest fel ca
drul renașterii culturii naționale.

Planurile actuale de dezvoltară 
pun >pe prim plan extinderea sec
torului de stat, crearea de noi între
prinderi industriale, modernizarea 
agriculturii, pentru a permite po
porului mauritan să facă noi pași 
pe drumul înlăturării stării de îna
poiere, moștenire a trecutului.

Ultimul congres — extraordinar — 
al Partidului Poporului din Mauri
tania, partid de guvernâmint. a de
finit opțiunile politice ale țării pen
tru etapa actuală, adoptind In acest 
sens o serie de măsuri concrete me
nite să deschidă tării perspectivei! 
unei dezvoltări mai accelerate.

A. BUMBAC ]
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Sesiunea a 28-a a Consiliului PREȘEDINTELE REPUBLICII u r.s s. Rezultatele definitive

de Ajutor Economic Reciproc INDONEZIA A PRIMIT
PE AMBASADORUL ROMAN

ale alegerilor pentru Sovietul Suprem DE
Hotărirea cu privire la cea de-a 25 a aniversare a C.A.E.R

Econo-

tc* tulul

n

IU<
al

Utilat

nani planurilor țărilor 
* problemelor 
pe perioada

ori.
conomicâ

or înscrise pe 
cuvintul eon

ilor participante, 
ânft. m ședința ple- 
arășul Manea Mă- 

tru al guvernului. 
Hi cnntiL

ra, primul secretar al C.C, 
.. președintele Consiliului 

S’ .t al R.P.B.. Todor Jivkov, s-a 
t Init cu conducătorii delegațiilor 
participante la cea de-a 28-a sesiune 
a C.A.E.R. și a oferit în cinstea de
legațiilor un dineu.

Așa cum s-a anunțat, la ședința 
festivă de marți a fost adoptată ho
tărirea cu privire la cea de-a 25-a 
aniversare a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

După ce subliniază dezvoltarea co
laborării In diferite domenii între 
țările membre, hotărirea arată că 
succesele importante in activitatea 
consiliului sint legate în mare mă- 

atenția permanentă pe care 
au acordat-o șl o acordă activității 
sale comitetele centrale ale partide
lor comuniste șl muncitorești. Scopu
rile programatice ale politicii eco
nomice. stabilite de congresele parti
delor frățești, consfătuirile și întâl
nirile conducătorilor lor dau consi
liului orientări precise, stimulează 
perfecționarea în continuare a for
melor și metodelor activității sale, 
ajută la soluționarea sarcinilor da 
mare amploare.

In document se relevă faptul că 
în toate țările membre ale C.A.E.R. 
a fost creată o nouă structură, so
cialistă, au fost lichidate in între
gime clasele exploatatoare, s-a pus 
capăt pentru totdeauna unor aseme
nea tare sociale ale capitalismului 
cum sint crizele economice, inflația 
și șomajul. Au triumfat și se perfec
ționează relațiile socialiste de pro
ducție, bazate pe proprietatea socială 
asupra mijloacelor de producție. în 
prezent, In țările membra ele

ră de

Comunicat la încheierea
vizitei în U. R. S. S
a primului secretar 
al C.C. al P.S.U.G.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității un 
comunicat privind vizita de priete- 
r..e efectuată in capitala sovietică, 
in zilele de 17—18 iunie, de Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., gi convorbirile acestuia cu 
Leonid Breinev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Comunicatul arata că cele două 
cărți au examinat posibilitățile de 
sporire a eficienței relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R. D. Germană si prin
cipalele probleme privind dezvolta
rea colaborării dintre P.C.U.S. și 
P.S.U.G. în cadrul abordării proble
melor internaționale actuale, părțile 
p ; apreciat că există toate premi
sei# obiective pentru încheierea cu 
succes a celei de-a doua etape a 
Conferinței general-europene de la 
Geneva si pentru 
tr-un viitor __
treia faze, finale, la nivel înalt, 
conferinței.

___ organizarea, ln- 
apropiat, a celei de-a 
”__ * ' ’ * '*■ a

Mareșalul
Gheorghi Jukov

a încetat din viață
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Ma

reșalul sovietic Gheorghi Jukov a 
î-.cetat din viață în virstă de 77 de 
ani — anunță agenția T.A.S.S.

De patru ori erou al Uniunii So
vietice, mareșalul Jukov' a participat 
la cele două războaie mondiale și la 
războiul civil din Rusia, devenind 
deosebit de cunoscut in anii luptei 
Împotriva Germaniei fasciste, pe
rioadă in care a comandat trupele 
de pe mai multe fronturi și a fost 
adjunct al comandantului suprem.

Membru al P.C.U.S. din anul 1919, 
Gheorghi Jukov a fost ales membru 
al C.C. și al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și a fost, timp de câteva 
legislaturi, deputat in Sovietul Su
prem al U-R-S.S.

materială a societății 
oducția industrială a 
e ale C.A.E.R. a cres- 
ani de lf 
ev ol ta re

țârilor membre ale C.A.E.R. vădește 
convingător că scopul pnn- 
producției sociale in sociR- 
satisfacerea nevoilor mate- 
aplrituale crescinde ale po- 

— se înfăptuiește cu succes, 
creșterii dinamice a econo- 

eporește rapid nivelul de trai 
Venitul național al sta- 

:ut de opt ori.

riale si 
porului 
Pe baza 
miei, 
al poporuluL . 
telor frățești a_____ __

în țările membre ale C.A.E.R. s-a 
format un mod de viață socialist 
care confirmă in societate relații de 
egalitate, tovărășie și întrajutorare, 
de etică socialistă șl echitate. Oa
menii muncii din țările membre ale 
C.A.E.R. participă activ la conduce
rea societății si producției, se bucură 
în mod efectiv de dreptul lor la 
muncă, odihna și invătâmint.

Referindu--e apoi Ia colaborarea 
și cooperarea economică și tehnico- 
șiiințiflcă dintre țările membre, ho- 
lărirea subliniază faptul că o etapă 
calitativ nouă a relațiilor economice 
ale statelor membre ale C.A.E.R. s-a 
deschis prin adoptarea Programului 
complex. Realizarea in practică a 
acțiunilor preconizate de Programul 
complex deschide noi posibilități 
pentru apropierea și egalizarea in 
continuare a nivelurilor de dezvol
tare a țârilor membre ale C.A.E.R.

Călăuzindu-se după principiile in
ternaționalismului proletar, țările 
membre ale C.A.E.R. se pronunță 
pentru dezvoltarea in continuare a 
relațiilor economice cu toate țările 
socialiste care nu fac parte în pre
zent din Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc. îndeplinind datoria 
lor internaționalistă, ele au acordat 
un sprijin efectiv luptei poporului 
vietnamez împotriva agresiunii im
perialiste și, in prezent, ajută R.D. 
Vietnam in refacerea și dezvoltarea 
economiei naționale.

în hotărire se arată apoi că întă
rirea C.A.E.R. nu duce la crearea 
unei grupări economice închise. Ast
fel. pe baza unei convenții speciale, 
se dezvoltă colaborarea multilaterală 
a țârilor membre ale C.A.E.R. cu Re
publica Finlanda in diferite domenii 
ale economiei, științei și tehnicii, se 
stabilesc contacte și cu alte țări. Sta
tele socialiste sint gata să lărgească 
colaborarea cu toate țările, indife
rent de orinduirea lor socială și po-

hticâ, pe baza egalității, Independen
ței. avantajului mutual și neameste
cului reciproc în treburile Interne.

Sesiunea constată că destinderea 
încordării creează o bază reală pen
tru înfăptuirea practică a unei co
laborări largi și de lunga durată cu 
statele capitaliste dezvoltate, ceea 
ce corespunde cerințelor obiective 
Hle vieții economice internaționale și 
intereselor popoarelor tuturor țârilor 
lumii. Noi posibilități pentru dez
voltarea unei astfel de colaborări 
Intre țări aparținind unor sisteme 
sociale diferite ar putea fi deschise 
de finalizarea cu succes a Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa.

Statele membre ale C.A.E.R. acor
da țărilor in curs de dezvoltare asis
tență economică și tehnică in crea
rea și dezvoltarea industriei națio
nale, a altor ramuri ale economiei 
naționale. Țările membre ale C.A.E.R. 
vor adinei și in viitor colaborarea 
cu țările in curs de dezvoltare, le 
vor acorda sprijinul necesar in in
dustrializarea și dezvoltarea lor eco
nomică. in lupta împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, în a- 
păratea dreptului inalienabil de a 
dispune de bogățiile naționale pro
prii in interesul popoarelor lor.

Sesiunea relevă că o influență tot 
mai mare asupra relațiilor interna
ționale o exercită principiile de bază 
ale activității C.A.E.R. : deplina ega
litate in drepturi, independența, li
berul consimțămint, respectarea su
veranității, avantajul reciproc și în
trajutorarea, Înalta eficiență a co
laborării pentru toate țările partici
pante la aceasta, indiferent de mări
mea lor și de nivelul dezvoltării eco
nomice.

Apreciind cu satisfacție rezultatele 
activității Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc în cei 25 de ani, 
contribuția sa la cauza păcii și co
laborării popoarelor, sesiunea subli
niază că statele frățești vor conso
lida și în viitor Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, vor perfecționa 
activitatea C.A.E.R. și a organizații
lor internaționale de colaborare eco
nomică legate de acesta, pe baza 
principiilor verificate de viață ale 
diviziunii Internaționale socialiste a 
muncii, confirmă hotărirea lor de a 
întări și în viitor unitatea și coeziu
nea țârilor socialiste in toate dome
niile, de a obține ca legăturile eco
nomice mondiale reciproc avanta
joase și egale in drepturi să slujeas
că in mod temeinic intereselor po
poarelor, intereselor unei păci trai
nice pe planeta noastră.

DJAKARTA 19 (Agerpres). — Cu 
ocazia plecării definitive de la post, 
ambasadorul Republici) Socialiste 
România In Djakarta. Marin Alexie, 
a fost primit, in vizită de rămas 
bun. do către generalul Suharto, pre
ședintele Republicii Indonezia.

Șeful stalului indonezian a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușe-’cu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un sincer mesaj de sănă
tate și fericire personală, precum si 
de prosperitate pentru poporul ro
mân.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Co
mbin electorală centrală a comunicat 
rezultatele definitive ale alegerilor 
dosffișurate la 16 iunie In U.R.S.S. 
pentru cele doua camere ale Sovie
tului Suprem — Sovietul Uniunii și 
Sovietul Naționalităților.

Cei 1 517 candidați in alegeri au 
obținut majoritatea absolută de vo
turi, 767 fiind aleși în Sovietul Uni
unii, iar 750 in Sovietul Naționalită
ților. Din cei 161 724 222 cetățeni 
înscriși pe listele de vot au partici
pat la alegeri 161 689 612, adică 99,98 
Ia sută. în favoarea candidaților

propuși pentru Sovietul Uniunii au 
votat 161 355 959 alegători (99.79 la su
tă), iar împotrivă — 332 664 alega
tori. în alegerile pentru Sovietul 
Naționalităților pentru candidați! 
propuși s-au pronunțat 161 443 603 
votnnți (99.05 la sută), iar împotrivă 
— 215 750 alegători.

în componența noului Soviet Su
prem muncitorii șl colhoznicii repre
zintă 50,7 la sută din numărul mem
brilor. Numărul femeilor din Sovie
tul Suprem este de 475, ceea ce re
prezintă 31,3 la sută.

„IMBLIN

ORIENTUL APROPIAT
• Continuă aplicarea acordului de dezangajare pe înălțimile 
Golan • Sesiunea Adunării Constituante a Uniunii Interparla
mentare Arabe * Un interviu al ministrului egiptean de externe

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE
Șl COOPERARE

GENEVA 19. (Corespondentă de la 
C. Vlad). — Participanții la lucrările 
subcomisiei militare a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa depun, in prezent, eforturi 
susținute pentru soluționarea pro
blemelor aflate în suspensie în ca 
privește redactarea prevederilor as
pectelor militare ale securității, pre
vederi ce urmează a fi incluse în 
documentele finale ale conferinței. 
Intre aceste probleme, o atenție deo
sebită este acordată parametrilor 
referitori la notificarea manevrelor 
militare de anvergură și la schimbul 
de observatori la manevre, ca mă
suri de natură să contribuie la întă
rirea încrederii și la creșterea stabi
lității pe continent. Opiniile expri
mate în cursul dezbaterilor converg 
spre necesitatea de a se avea in ve
dere, în primul rind, notificarea tu
turor manevrelor militare multina
ționale, precum si notificarea mari
lor manevre naționale în apropierea 
regiunilor sensibile de graniță, ca 
urmare a faptului că acestea pot 
duce la tensiune. In acest sens, in 
cadrul lucrărilor s-a exprimat su
gestia ca zona respectivă să se în
tindă pe o adîncime de 100 kilometri 
de la graniță. în același timp însă, 
delegațiile unor state participante 
se pronunță pentru cuprinderea in

COLUMBIA

Program de realizare

hidroenergetice

EUROPA
sfera de acțiune a notificării a unor 
regiuni mai largi. în cursul dezba
terilor, s-a subliniat, de asemenea, 
faptul că. fiind concepută ca un 
prim pas pe calea dezangajării mi
litare, notificarea manevrelor de an
vergură in apropierea granițelor 
trebuie să fie urmată de alte măsuri 
care să ducă la abținerea de la efec
tuarea de manevre in zonele de 
frontieră, in apele și spațiul aerian 
internațional din regiunile adiacente 
Europei, inclusiv Mediterana.

In legătură cu schimbul de obser
vatori la manevre, s-a ajuns la un 
acord ca invitarea celorlalte state 
participante să se facă pe bază bi
laterală și voluntară, în spirit de re
ciprocitate și de bunăvoință față de 
toți participanții.

In intervenția sa în subcomisie, 
reprezentantul României a subliniat 
că statele sint acelea care trimit și 
primesc invitații, iar invitarea tre
buie să aibă caracter reciproc și 
nediscriminatoriu, în sensul ca ță
rile mai mici, care efectuează mai 
puține manevre de acest gen, să be
neficieze de egalitate in drepturi cu 
celelalte țări. La rindul lor, repre
zentanții altor state au arătat că in
vitarea de observatori la manevre 
nu trebuie să se facă de la bloc la 
bloc.

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale 

a României
PRAG A 79 (Agerpres). — La 

cinematograful „Mier" din Bra
tislava a început, miercuri 
seara, „Retrospectiva filmului 
românesc", programată in ca
drul manifestărilor culturale ce 
au loc in Cehoslovacia in intim- 
pinarea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

BELGRAD 19 Mgerprtt). — 
In cadrul manifestărilor consa
crate sărbătorii naționale a 
României, la Belgrad a avut 
loc un spectacol al ansam
blului folcloric „Perinița". Au 
luat parte Oto Deneș, locții
torul directorului general al 
Institutului federal de cola
borare internațională in do
meniile științei, culturii, tnvă- 
țămintului și tehnicii, reprezen
tanți ai Secretariatului federal 
al afacerilor externe și alte ofi
cialități iugoslave. A fost pre
zent ambasadorul român la Bel
grad, Vasile Șandru.

Un comunicat al

agenției China Nouă

de Ia Paris de către
administrația saigoneză

MEMORANDUM AL M.A.E. 
AL REPUBLICII VIETNAMULUI 

DE SUD

DAMASC 19 (Agerpres). 
țele siriene au început 
miercuri dimineața. 
180 kilometri pătrați 
trupele israeliene in 
de-a doua faze de aplicare a acor
dului privind dezangajarea pe înăl
țimile Golan — a anunțat, la Da
masc, un purtător de cuvînt al Na
țiunilor Unite, reluat de agenția 
M.E.N.

să 
teritoriile 
evacuate 
cadrul

For- 
ocupe, 

de 
de 

celei

în
Al-

DAMASC 19 (Agerpres). - 
numele președintelui Hafez 
Assad, președintele Consiliului Po
porului din Siria, Mohamed Aii Al 
Halabi, a inaugurat, miercuri, sesiu
nea de la Damasc a Adunării Con
stituante a Uniunii Interparlamen
tare Arabe. în cursul lucrărilor, par- 
ticipanții vor examina probleme ale 
situației internaționale actuale și ale 
situației din Orientul Apropiat, pre
cum și aspecte privind rolul foruri
lor legislative arabe in instaurarea 
unei păci juste și durabile in zonă.

Fahmi. a acordat cotidianului „Al 
Akhbar* un interviu in care a rele
vat că la începutul lunii iulie va 
efectua vizite la Bonn și Washing
ton. unde va avea convorbiri cu 
oficialitățile din cele două țâri — 
relatează agenția France Presse. Is
mail Fahmi a subliniat că in vizita 
sa în S.U.A. va fi însoțit de mai 
multi membri ai cabinetului egip
tean și va lua parte la lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei egipteano- 
americane, însărcinată cu coordona
rea cooperării in domeniile politic, 
economic, științific și cultural dintre 
cele două țări.

CAIRO 19 (Agerpres). — Minis
trul egiptean de externe, Ismail

Ministrul de externe al Egiptului, 
Ismail Fahmi. a conferit la Cairo cu 
omologul său din R. D. P. a Yeme
nului. Salah Motea — anunță agen
ția M.E.N. Cu acest prilej, a fost 
discutată situația actuală din lumea 
arabă, în general, avind in vedere 
ultimele evoluții din regiune. în spe- 
ciaȚ după încheierea acordului pri
vind dezangajarea forțelor pe frontul 
siriano-israelian.

BOGOTA 19 (Agerpres). — Guver
nul columbian a pus in aplicare un 
program de realizare a unor obiec
tive hidroenergetice, care urmează 
ca, pină In anul 1980, să dubleze 
cantitatea de energie furnizată în 
prezent de hidrocentralele țării. în
tre obiectivele prevăzute, un loc im
portant îi va reveni hidrocentralei 
de la Chivor (Valea Tenza). atît in 
ceea ce privește puterea instalată, 
cit și datorită noutății soluțiilor teh
nice întrebuințate.

Complexul de la Chivor, care ur
mează să intre în funcțiune în două 
etape — ultima in 1976 — va furni
za economiei naționale peste un mi
lion kW energie electrică.

★
Compania auriferă nord-americană 

„Choco Pacifico" din Columbia, sub
sidiară a concernului „International 
Mining Co.‘‘, a fost „columbianizată- 
prin preluarea activului ei de către 
firme autohtone — relatează agenția 
Prensa Latina.

VIETNAMUL DE SUD 19 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Vietnamului de Sud 
a dat publicității un memorandum 
adresat guvernelor țărilor participan
te la Conferința Internațională asu
pra Vietnamului și celor făcind parte 
din Comisia Internațională de Con
trol și Supraveghere (C.I.C.S.). Do
cumentul arată că, încâlcind Acordul 
de la Paris și Comunicatul comun, 
administrația de la Saigon a suspen
dat sine die participarea sa la con
ferința consultativă dintre cele două 
părți sud-vietnameze de la La-Celle- 
Saint-CIoud, a violat grav privilegi
ile și imunitățile diplomatice ale de
legațiilor militare ale G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud și R. D. 
Vietnam ; partea saigoneză, relevă 
documentul, a subminat activitatea 
normală a comisiilor militare mixte 
și a provocat impasul negocierilor, 
agravlnd prin aceasta situația din 
Vietnamul de Sud.

agențiile de presă transmit
Sesiunea Prezidiului

R.SJ-.I. La Karageorgevo a avut loc 
a treia sesiune a Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de președintele 
I. B. Tito. anunță agenția Taniug. 
Cu acest prilej, Prezidiul a analizat 
o serie d& probleme de actualitate 
din domeniul politicii externe. De 
asemenea, au fost stabilite organis
mele de lucru ale Prezidiului și 
componența lor.

Delegația Consiliului 
Popular al orașului Craio- 
yQ condusă de Vasile Bulucea, pri
mar al municipiului, a participat 
luni la o intilnire prietenească, or
ganizată la primăria din Nanterre,

oraș înfrățit cu Craiova. Cu acest 
prilej, Raymond Barbet, primar o- 
norific, a evocat citeva momente din 
istoria de luptă a comuniștilor fran
cezi și români, printre care partici
parea sa, in cadrul unei delegații a 
feroviarilor din Franța, la procesul 
de la Craiova al conducătorilor lupte
lor muncitorești din 1933. Marți 
după-amiază, delegația din Craiova 
a făcut o vizită la sediul Comitetu
lui Central al P.C.F., unde a fost 
primită de Gaston Plissonnier, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C.

la Paris, o Întrevedere cu ministrul 
austriac de externe, Rudolf Kirchsch- 
laeger. Au fost abordate, cu acest 
prilej, probleme economice și de in
teres reciproc, precum șl aspecte ale 
situației internaționale.

Guvernul britanic * aPri>- 
bat un plan care prevede investire» 
a 600 milioane de lire sterline, in 
viitorii zece ani, pentru sporirea pro
ducției de cărbune a tării cu 27 mi
lioane tone pe an.

Reuniunea miniștrilor a- 
griculturii din 'ările raembre «'• 
Pieței comune a prilejuit dezbaterea a 
numeroase probleme legate, mai 
ales, de dificultățile cu care este 
confruntată piața comună agricolă in 
sectoarele producției și desfacerii 
cărnii de vită și de porc, precum și 
In cel al vinului. Problemele, in cea 
mai mare parte a lor, au rămas in 
suspensie.

PEKIN 19 (Agerpres). — ‘ Un co
municat de presă transmis de agen
ția China Nouă informează că, la 
17 iunie a.c.. R. P. Chineză a efec
tuat, deasupra regiunii vestice a 
țării, un nou experiment nuclear.

în comunicat se arată că efectua
rea de experimente nucleare limi
tate de către R. P. Chineză are loc 
in întregime in scopuri defensive și 
că guvernul chinez declară din nou 
că niciodată șl in nici o împrejurară 
nu va folosi primul armele nucleare. 
Poporul și guvernul continuă să mi
liteze, alături de celelalte popoare și 
țări iubitoare de pace, pentru reali
zarea dezideratului prohibirii și dis
trugerii complete a armelor nucleara 
— se spune in Încheierea comunica
tului.

CIPRU

ACȚIUNI MASA
ALE OAMENILOR MUNCII

NICOSIA 19 (Corespondență de la 
I. Badea). — în semn de protest față 
de actele de terorism, declanșate de 
organizația ilegală „Eoka-2", sindi
catele și celelalte organizații, toți 
oamenii muncii din Cipru au parti
cipat miercuri Ia impresionante ac
țiuni de masă. în toate orașele insu
lei au fost organizate adunări popu
lare.

Luînd cuvîntul, în cadrul adunării 
din Nicosia, președintele Makario» 
și-a exprimat dezaprobarea față de 
actele teroriste ale organizației 
,.Eoka-2", indiferent ce justificare 
sau pretext ar fi invocate.

Ciclonul „Dolores", ««• 
s-a abătut asupra părții de vest a 
Mexicului, a provocat moartea a 22 
de persoane și a produs pagube ma
teriale in valoare de peste un milion 
si jumătate dolari. în statul Guerre
ro, circa 600 de persoane au rămas 
fără locuințe, iar 75 000 se mai află 
încă izolate. Cunoscuta stațiune de 
agrement Acapulco a avut serios de 
suferit de pe urma inundațiilor.

Peste 50 000 de muncitori agricoli au demonstrat Io Reggio Calabria 
(Italia) pentru înfăptuirea reformei agrare

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Albania * 
ceput la Tirana. Ordinea de zi a lu
crărilor cuprinde, între altele, exa
minarea raportului întocmit de Con
siliul de Miniștri cu privire la întă
rirea continuă a regimului de eco
nomii in activitatea economică și 
socială a țârii.

Guvernul R. D. Germane 
și Guvernul Provizoriu al 
Portugaliei au holirlt kă 
lească relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, se arată într-un comuni
cat difuzat de agenția A.D.N.

Cancelarul R. F. Geana-
Tlidr Helmut Schmidt, a declarat, 
Lntr-un Interviu acordat agenției iu
goslave Taniug, că, in domeniul rela
țiilor cu țările socialiste, cabinetul 
său „va continua cu consecvență po
litica guvernului Brand-Scheel", a- 
dâugind câ această politică „a dat 
roade, deoarece a făcut posibilă creș
terea numărului contactelor in toate 
domeniile și e dus la extinderea 
cooperării economice".

La Ankara s-a desfășurat o fes
tivitate ocazionată de acordarea 
numelui „București" uneia din stră
zile capitalei turce. Cu acest prilej, 
a avut loc o adunare la care au 
participat Vedat Dalokay, primarul 
orașului Ankara, Serif Tutem, pre
fectul regiunii Ankara, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai altor instituții centrale, 
ziariști, un numeros public. A fost, 
de asemenea, prezent ambasadorul 
României la Ankara, George Marin.

După ce au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări, a 

cuvintul primarul Ankarei,

care a anunțat hotărirea adoptată 
de membrii consiliului municipal 
de a acorda numele „București" 
uneia din străzile capitalei Repu
blicii Turcia. El a apreciat că a- 
ceastă hotărire corespunde pe de
plin relațiilor tradiționale de prie
tenie existente intre cele două po
poare și țări și a urat multe suc
cese poporului român ji locuitori
lor Bucureștiului. La rindul său, 
ambasadorul român a exprimat 
mulțumiri consiliului municipal 
pentru hotărirea adoptată și pen
tru salutul adresat locuitorilor ora
șului București.

Senatul belgian * *corda* 
votul de încredere coaliției guverna
mentale conduse de premierul Leo 
Tindemans, formată din spcial-creș- 
tini, liberali și reprezentanți ai Par
tidului valon al muncitorilor.

Intîlnlre Nixon — Spi-
Hold* &aza arner*can* Lajea, 
din insula Tercelra (Arhipelagul A- 
zore) au avut loc, miercuri, convor
biri între președintele Richard Ni
xon și președintele Portugaliei, An
tonio de Splnola.

Ld PdîiS tn alte l°calItfttl 
din Franța au avut 
care marchează 34 de __ __ _ ____
sarea, de către generalul De Gaulle, a 
apelului privind organizarea rezis
tenței in Franța. Acest text celebru, 
din care nu s-a păstrat nici o înre
gistrare, a fost citit pentru prima 
dată la Mont Vaterien, unde se află 
monumentele funerare ale mai mul
tor mii de luptători din rezistența 
franceză. La ceremonia desfășurată 
la Paris a participat și președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing.

loc ceremonii 
ani* de la lan-

Președintele Franței,
Mry Giscard d’Estaing, a avut marți,

Campania electorală din
Japonia. Președintele Partidu
lui Socialist din Japonia, Tomom» 
Narita, a declarat că după alegerile 
legislative, care se vor desfășura la 
începutul lunii viitoare, P.S.J. va 
organiza o campanie la nivel națio
nal pentru combaterea inflației.

Republica Vietnamului de Sud. Sprijiniți de luptători din Armato de eli
berare. locuitorii comunei Dien Blnh, provincia Kontum, lucrează la con

strucția unul canal de irigație

• TRAFIC
2|ȚM Confruntate cu circulația 
din Tokio, car» în orele da 
virf înseamnă blocarea zilni
că a nu mai puțin de 2,5 
milioane de automobile, autori
tățile din capitala japoneză au 
dispun introducerea a ceea ca 
ie apreciază a fl cel mal avan
sat sistem de dirijare compu
terizata a traficului rutier din 
lume. O rețea de 2 000 de sen
iori ultrasonic! este montată 
deasupra magistralelor pentru 
înregistrarea vitezei de depla
sare și a numărului de mașini ca 
trqc. La cele mai importante 
intersecții au fost instalate ca
mere speciale de televiziune. 
Datele furnizate de toate aces
te dispozitive sint prelucrate de 
computere la un punct central 
de control, în mod automat 
efectuindu-se de aici reglarea 
semafoarelor în vederea înles
nirii fluxului circulației. Noul 
aistem a dat deja bune rezul
tate : potrivit unor aprecieri, 
viteza de deplasare s-a dublat, 
Iar intensitatea sonoră s-a di
minuat pină la nivelul Inregia- 
trat in anul 1968.

• CREȘTE PARTICI
PAREA FEMEILOR, o 
centă anchetă efectuată fin. 
Franța relevă că în 1973 popu
lația activă a crescut cu 0.4 la 
sută in comparație cu 1972, ri- 
dicindu-3e la 21,5 milioane per
soane, din care 12981 000 băr
bați. De reținut că participarea 
femeilor la activitatea econo
mică a înregistrat o substanția
lă creștere. Procentul participă
rii femeilor între 25 și 54 do 
ani a sporit de la 51,8 la sută 
în. 1972 la 53,3 la sută în 
1973. Un alt element semnifica
tiv : a scăzut numărul celor 
ocupați in agricultură (cu cel 
puțin 4.6 la sută in fiecare an). 
Pe de altă parte, s-a înregistrat 
o creștere a celor ce lucrează 
in sectorul serviciilor : în 1968 
el reprezenta 50,3 la sută din 
populația activă salariată, iar 
în prezent este de 53 la sută.

• MUZEUL SCHIULUI 
Șl ALPINISMULUI. Succe
sul repurtat Ia Paris de expo
ziția „Zece ani de schi" le-a 
sugerat organizatorilor ideea da 
a înființa in Franța un muzeu 
permanent consacrat schiului și 
alpinismului. Potrivit proiecte
lor. acest muzeu va fi instalat 
la Chamonix și va reuni nume
roase documente și exponate> 
care vor ilustra evoluția tehni
cilor folosite de-a lungul vre
mii in practicarea acestui sport, 
precum și gravuri___  „ „__ __ nordice
de, vechi de peste o mie 

cuînfățișînd oameni
pe 

de ani, 
schiuri.

• PANICA LA CEN
TRALA ELECTRICĂ, se»- 
pată din grădina zoologică a 
orașului Ludwigsburg (R.F.G.), 
o gorilă înaltă de doi metri și 
clntărind 200 de kilograme a 
provocat panică la centrala 
electrică a orașului, unde s-a 
refugiat. Alertată, poliția a fost 
nevoită să răpună cu rafale 
de pistol-mitralieră animalul 
furios care, intre timp, rănise 
grav două persoane. O a treia 
persoană a fost transportată la 
spital ca urmare a unui șoc 
nervos.

• PREDILECȚII Î.AR- 
TlSTICE". Pe bancnotele ita
liene sînt gravate figurile tino», 
oameni de seamă — Miche*/’ 
angelo. Columb. Manzoni. Dup! 
cum ș-a dovedit recent, falsifi
catorii de bani îl preferă pe 
Michelangelo, al cărui portret 
împodobește bancnotele do 
10 000 lire, tocmai acestea fiind 
falsificate cel mai frecvent. 
Anul trecut autoritățile au 
identificat și au scos din circu
lație asemenea bancnote falsa 
totalizlnd peste 134 milioane 
lire. In schimb, clasicul litera
turii italiene Manzoni, al cărui 
portret e gravat pe bancnotele 
de 100 000 de lire, este „ignorat- 
de falsificatori. Deocamdată nu 
a-a găsit o explicație a acestor 
„preferințe artistice".

• „DINASTII" MUN
CITOREȘTI. Uzina siderur- 
gică din Kuznețk este renumită 
nu numai pentru oțelurile, ci șl 
pentru... „dinastiile" sale. Zilele 
trecute colectivul uzinei a săr
bătorit „dinastia' Cikalov-ilor 
care a atins... 200 de ani 

unitate
de 

in-muncă in această ______
dustrială. „întemeietorul" di
nastiei, Alexandr Cikalov, a În
ceput să lucreze In uzină incă 
de la înființarea acesteia. în 
anii primului cincinal sovietic 
i s-au alăturat cei trei frați — 
Mihail, Pavel și Viktor Cikalov. 
Clnd Alexandr a ieșit la pensia 
și-a lăsat drept urmași cinci fii; 
Iurii, Boris, Valerii, Alexandr 
șl Valentin. Cuptorul Martin 
nr. 5 de la Kuznețk, unde lu
crează Iurii și Valerii Cikalov, 
este considerat unul dintre cela 
mai bune din țară. Anul trecut, 
el a atins recordul de produc
tivitate pentru asemenea cup
toare. în cele două secole de 
muncă la uzină, „dinastia" Ci
kalov a produs 3 500 000 tone da 
oțel, din care se pot fabrica 
peste 4 000 000 automobile „Ji- 
guli" sau aproape 500 000 trac
toare „S-100". Dar „dinastia" 
Cikalov-ilor nu deține recordul 
absolut de ani lucrați în uzină. 
Cea mai „bogată" este dinastia 
Iuriev-ilor, care are la activ 
236 de ani.
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