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Republicii Populare Bangladesh
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimineața, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Bangladesh la București, Ami-

nur Rahman Shams-Ud-Doha, în 
legătură cu încheierea misiunii 
șale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosfera cordială.

Expresie a prieteniei și dezvoltării relațiilor de colaborare și solidaritate

ale României socialiste cu noile state africane, ieri a început

VIZITA PRESEBINTEIUI REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIA
MORTAR OULU DADDAH

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Arabe Egipt, Mohammed Anwar

El Sadat, împreună cu soția, doam
na Glhane Sadat, va face o vizită 
oficială în țara noastră, la sfirșitul 
lunii iunie 1974. . j

VIZITA PRTS1DIMTELUI ALES AL COLUMBIEI, 
DR. ALFONSO lOPEZ MICHELSEN

IN PAGINA A V-A

r~ ■-----
| ~ La Invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
I Partidului Comunist Român, pre- 
I ședințele Republicii Socialiste 
; România, și a tovarășei Elena 

Ceaușescu. joi după-amiază au so
sit in Capitală, intr-o vizită ofi
cială in tara noastră. Moktar Ould 
Daddah, secretar general al Parti
dului Poporului dm Mauritania, 

I președintele Republicii Islamice 
Mauritania. Împreună cu soția, Ma
rieme Daddah.

I Vizita în România s președinte
lui Moktar Ould Daddah. persona
litate marcantă a vieții politice a-

I fricane, se înscrie In contextul bu
nelor raporturi existente intre 

j Partidul Comunist Român si Parti
dul Poporului din Mauritania, între 
Republica Socialistă România și 
Republica Islamică Mauritania, re- 
prezentind un moment de deosebi
tă însemnătate pentru dezvoltarea 
ulterioară a acestor relații. Ea ex
primă voința comună a poporului 
român si poporului mauritan de a 
coopera pe multiple planuri, pe 
baza principiilor egalității in drep
turi, respectului independenței, su
veranității naționale, neamestecu- 

I lui în treburile interne si avanta
jului reciproc — principii larg re
cunoscute, pe care însăși viața le-a 
confirmat drept singurele ce pot 
asigura dezvoltarea normală și 
fructuoasă a raporturilor dintre 
state, colaborarea și pacea intre 
popoare.

în întîmpinarea oaspeților, aero- 
I gara Otopeni era împodobită sâr- 
j bătorește. Pe frontispiciul pavilio

nului oficial se aflau portretele 
j președinților Nicolae Ceaușescu și 
i Moktar Ould Daddah. încadrate de 
j drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 

1 Islamice Mauritania. Pe mari pan- 
: carte erau înscrise urările : ..Bun 
| venit in Republica Socialistă Româ

nia Excelenței Sale domnul Mok- 
:ar Ould Daddah, secretar general 
al Partidului Poporului din Mau
ritania. președintele Republicii Is
lamice Mauritania**, „Să se dezvol
te continuu relațiile de prietenie 

I și colaborare dintre România și 
Mauritania, spre binele ambelor 

I popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii in lume**.

I La ora 17,00. aeronava preziden
țială, care de la intrarea in spațiul 

j aerian al țării noastre a fost es- 
’ cortată de avioane ale forțelor 
.noastre armate, a aterizat

! ’ a coborârea din avion, președin
tele- Moktar Ould Daddah și doam
na Marieme Daddah sînt intimpi- 
nați cu cordialitate de președintele 
.Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Oaspeții slnt salutați, de aseme
nea. de tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 

j Consiliului de Stat Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 

1 Miron Constantinescu. membru 
| supleant al Comitetului Executiv 
I al C.C. al P.C.R., președintele Marii 
I Adunări Naționale, George Maco- 
i vescu. membru al C.C. al P.C.R., 
j ministrul afacerilor externe. Erau, 
de asemenea, de față Ion Moangă, 

I ambasadorul României in Maurita
nia, și Sidi Bouna Ould Sidi, am
basadorul Mauritaniei la București.

în Intimpinare au venit, de ase
menea, tovarășii Gheorghe Cioară, 

| Lina Ciobanu. Ion Ioniță. Ion Pă- 
țan, Iosif Uglar, Gheorghe Oprea, 
membri al C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și guvernului, con- 

' ducători de instituții centrale, or- 
i ganizații obștești, generali și ofi

țeri superiori.
| Cei doi șefi de stat își string cu 

căldură miinile.
| Un grup de pionieri oferă Inal- 
j tilor oaspeți buchete de flori.
, (Continuare in pag. a III-a)

La sosire pe aeroportul Otopeni

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea 
președintelui Republicii Islamice Mauritania, 

Moktar Ould Daddah, și a doamnei Marieme Daddah
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au oferit, 
joi, un dineu oficial în onoa
rea secretarului general al Parti
dului Poporului din Mauritania, 
președintele Republicii Islamice 
Mauritania, Moktar Ould Daddah, 
și a doamnei Maridme Daddah.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Gheorghe Stoica, Ilie Ver- 
deț. Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ion Pățan, Ion Ioniță. Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, Dah 
Ould Sidi Haiba, Sail Abdoul Aziz, 
Hamdi Ould Mouknass, Sidi Ould 
Cheikh Abdallahi, Baro Abdou
laye, Mohamed Aii Cherif, Sidi

Bouna Ould Sidi, Aminata Niang, 
Sadegh Ould Didia, precum și ce
lelalte persoane oficiale care îl în
soțesc pe președintele Mauritaniei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete

nie, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moktar Ould Dad
dah au rostit toasturi.

(Agerpres)

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Toastul președintelui Moktar Ould Daddah
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BACĂUINITIATIVE VALOROASE, REZULTATE PE MĂSURĂ
Angajamentul anual va fi indeplinit pină la 23 August
Sintetic, angajamen

tele colectivelor de 
muncă din industria 
județului Bacău asu
mate in marea între
cere socialistă ce se 
desfășoară in cinstea 
celor două evenimente 
politice ale anului 
pot fi exprimate prin- 
tr-o cifră : obținerea 
unei producții supli
mentare în valoare de 
150 milioane. lei. 
fel de concis' nu
mim și rezulta
tele înregistrate : 
numai în 5 luni 
a fost dată peste 
plan o producție- 
marfă in valoare 
de 145,5 milioane 
lei. Asta înseam
nă că. pînă la 23 
August, angaja
mentul anual va 
fi îndeplinit.

Referindu-se la 
căile de obținere 
a acestui succes, 
ing. Radu Mano- 
liu, secretar al 
comitetului jude
țean de partid, 
spunea : „Există 
in județul nostru 
o largă mobiliza
re de forțe pentru 
folosirea deplină a ca
pacităților de produc
ție, a tuturor utilaje
lor și instalațiilor. Or
ganizațiile de partid, 
conducerile întreprin
derilor industriale au 
stimulat și sprijinit ini
țiativele valoroase por
nite din rindul mun
citorilor. Țin să amin
tesc de inițiativa a- 
nărutâ la Combinatul 
de celuloză și hirtie 
Lelea, sub deviza : 
„Nici o mașină si nici 
un utilaj sub randa
mentul planificat, nici

V

La

un minut nelucrat'*. 
Obiectivele concrete 
și eficiența dovedită 
au determinat ca 
ceasta inițiativă 
fie îmbrățișată, 
scurtă vreme, de r 
troliștiî din Moinești, 
textiliștii din Buhuși, 
minerii din Comănești 
și forestierii din Agăș, 
de colectivele celor
lalte întreprinderi. 
Dap cele mai

să 
în 

pe-

bune

rezultate le-au dobîn- 
dit chimiștii de pe 
valea Trotușului, unde 
se află cea mai puter
nică platformă indus
trială a județului**.

Căutăm la „fața lo
cului** asemenea argu
mente 
vorbea 
nostru, 
jungem 
petrochimic ____
Stăm de vorbă cu mai
strul Ion Drăghici, 
secretarul comitetului 
de partid.

— întrecerea are la

de care ne 
interlocutorul 

Și astfel a- 
la Combinatul 

Borzești.

noi un caracter con
cret, bine 
produse mal 
și de bună 
te. Fiecare 
tie de lucru, 
muncitor își cunoaște 
cu precizie sarcinile 
de plan, posibilitățile 
de care dispune, sta
diul îndeplinirii an
gajamentelor asumate. 

— Secția noastră de 
produse clorosodice — 

Intervine in dis
cuție ing. Valen
tin Anastasiu — 
a realizat pînă 

h la această dată o
7 producție supli-
4 mentară în va

loare de 27 mi
lioane lei, adică 
cu 5 milioane lei 
mai mult decit 
prevedea angaja- 

> mentul anual.
f Cum am reușit?

La instalația de 
fabricare a acidu
lui monoclorace- 
tic, bunăoară, 
maistrul Nicolae 
Brătianu a reușit 
ca, prin resiste- 
matizarea fazei 
de distilare, să 
Înlăture un loc 

îngust și să obți
nă astfel un plus de 
50 de tone pe lună. 
Sau un alt exemplu ; 
prin aplicarea unor 
măsuri tehnice, ing. 
Gheorghe Ambrozie, 
ajutat de un grup de 
operatori, a reușit sâ 
sporească gradul de 
conversie a gazului 
metan in Instalația de 
acetilenă și. pe această 
cale, a obținut o creș-

definit : 
multe 

calita- 
forma- 
fiecare

(Continuare 
în pag. a Il-a)

ÎNTÎLNIRE
PROTOCOLARĂ

Moktar Ould Daddah, secretar ge
neral al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania, împreună cu 
doamna Marieme Daddah au făcut, 
joi seara, la Palatul Republicii, o vi
zită protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La intilnire au luat parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, Lina Ciobanu, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu. Ion 
Pățan, Iosif Uglar, Gheorghe Oprea, 
vieeprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Vasile Pungan. consi
lier al președintelui republicii, și 
Ion Moangă, ambasadorul țăru 
noastre in Mauritania.

înalții oaspeți au fost însoțiți de 
Dab Ould Sidi Haiba, președintele 
Adunării Naționale, Sail Abdoul 
Aziz, secretarul organizării și infor
mării, responsabilul permanenței na

ționale a Partidului Poporului din 
Mauritania, Hamdi Ould Mouknass, 
ministrul afacerilor externe, Sidi 
Ould Cheikh Abdallahi, ministrul 
planificării și dezvoltării industriale, 
Baro Abdoulaye, ministrul funcției 
publice și al muncii, Mohamed Aii 
Cherif. secretar general al președin
ției republicii, Aminata Niang, mem
bră a Consiliului Superior al Femei
lor, Sadegh Ould Didia, membru al 
Comitetului permanent al Uniunii 
muncitorilor din Mauritania, și Sidi 
Bouna Ould Sidi, ambasadorul Mau
ritaniei la București.

Vizita protocolară, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, marchează inceputul con
tactelor dintre cei doi președinți, 
menite a jalona direcțiile dezvoltării 
cooperării româno-mauritane in do
menii diverse de activitate, in folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
colaborării și păcii in lume.

(Agerpres) In timpul dineului oficial

Succese în îndeplinirea 
planului

PLOIEȘTI (Corespondentul 
i.Scinteii"). — Colectivul Fa
bricii de produse din ce
ramică fină Ploiești, in în
trecerea ce o desfășoară in 
cinstea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării și a Congresu
lui al XI-lea al partidului, a 
consemnat un strălucit succes 
în muncă : planul producției 
globale și marfă pe primii 4 ani 
ai cincinalului a fost realizat in 
ziua de 10 iunie a.c. ; totodată 
harnicii ceramiști și-au îndepli
nit sarcinile la export pe între
gul cincinal. Muncitorii, mai
ștrii, inginerii de la această u- 
nitate ploieșteană vor da pină 
la finele acestui an o producție 
suplimentară de circa 14 milioa
ne lei, iar la export vor fi li
vrate în plus articole sanitare 
din ceramică fină in valoare de
3 milioane lei valută. Colectivul 
s-a angajat ca planul cincinal 
să-l realizeze in numai 4 ani și
4 luni, cu două luni mai devre
me decit stabilise anterior.

SUCEAVA (Corespondentul 
„Scinteii**). Harnicul colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Su
ceava, puternic stimulat de 
înalta distincție primită recent — 
Ordinul Muncii clasa I — a în
registrat un remarcabil succes de 
producție — îndeplinirea planu
lui pe primii patru ani al cin
cinalului. Pe această bază, pînă 
la sfirșitul acestui an se va 
obține o producție suplimentară 
globală în valoare de peste 645 
milioane lei.
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CONSILIUL DE CONTROL MUNCITORESC Pregătiri pentru recoltare
DIN ÎNTREPRINDERE

organism de acțiune politică pentru realizarea

IALOMIȚA

i hotărî- 
din no- 
control 

domenii

ri I feritelor

sili ului, rc 
funcții de partid.

întreprinderea de confecții șl trico- 
taje-Bucuresti — In cadrul căreia 

ărlle dc an
ale unității 

>ntrol complex 
ițelor laturi ale 
evă semnifica- 
forme de ma- 
?i noastre so- 

componența 
din 21 membri. 20 

aceștia 9 sint 
i de partid și 
tiik>r de bază, 

caracterul politic al con- 
a organism cu 

Comitetul de par- 
___ ... cu claritate că 

fiecare din cci 20 dc comuniști înde
plinește in cadrul acestui organism o 
sarcină dc partid, politică și nu — 
așa cum pe alocuri se mai înțelege 
•— o îndatorire trasată pe linia ser
viciului, o muncă administrativă ori 
tehnică. Tocmai de aici decurg pen
tru metodologia muncii noastre de 
zi cu zi un șir dc îndatoriri speci
fice. concretizate in aceea dc a face 
din controlul muncitoresc nu un in
strument de inspecție administrativă, 
ci un control politic, care să influ
ențeze nu numai adoptarea anumitor 
măsuri tehnice și organizatorice, ci 
Si ridicarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, înțelegerea de că
tre aceștia a faptului că instaurarea 
ordinii și disciplinei în fiecare com
partiment și loc dc muncă este un 
imperativ general ce răspunde pro
priului lor interes.

Ca să mă refer mai concret la ac
tivitatea noastră, este locul să arăt 
că urmărim sistematic îndeplinirea 
indicatorilor planului de producție, 
folosirea capacităților de producție, 
respectarea tehnologiilor de fabrica
ție. reducerea la strictul necesar a 
formularistirii și îmbunătățirea sis
temului informațional in spiritul in
dicațiilor conducerii de partid și de 
stat

Desigur, acestea sint laturi tehnl- 
eo-^conomice a căror urmărire este 
obligatorie de către consiliu si care 
nu pot fi nicidecum neglijate sau 
subapreciate. Dar. in același timp, 
cuprindem in aria problematicii con
troalelor si condițiile sociale si de 
muncă ale muncitorilor, inclusiv 
formele de Influențare a conștiinței 
lor.

Este, cred, concludent exemplul 
controlului efectuat in acest an pri
vind calitatea produselor. După ce 
ne-am formulat concluzii precise, am 
propus comitetului oamenilor muncii 
să întreprindă o analiză, la nivel de 
întreprindere, la care să fie reuniți 
controlorii de calitate, reprezentanții 
secțiilor productive, prerum și furni
zorii de țesături și furnituri — pro
punere căreia i s-a dat curs. La 
rindu-r.e, pentru ca lucrurile să nu 
se rezume numai la aspectele de 
ordin tehnicist, ci să se acționeze și 
prin pirghiî ale muncii politice de 
masă, am amenajat, față in față cu 
sala unde avea loc analiza, o expoziție 
unde alături de etaloanele de calitate

Inițiative valoroase, 
rezultate pe măsură

(Urmare din pag. I)
tere a producției cu 
200 de tone pe lună.

Directorul general al 
combinatului, ing. Pe
tre Bunca, ne spunea 
că lucrări asemănătoa
re au fost efectuate și 
la instalațiile de fa
bricare a insecticidelor 
condiționat0, a triclo- 
retinei. PVC. sare 
de dimetilamină. po- 
listiren etc. Datori
tă îmbunătățirilor a- 
duse la instalația de 
sare de dimetilamină, 
de exemplu, s-a ob
ținut peste plan o 
producție de 230 de 
tone, adică exact pro
ducția pe o lună de 
zile. Rezultatele bune 
înregistrate prin orga
nizarea superioară, 
prin îmbunătățirea 
tehnologiilor cțe fabri
cație si aplicarea unor 
Inițiative valoroase 
au adus in atenția tu
turor numele unor 
muncitori fruntași. în
conjurați de stimă și 
prețuire : Gheorghe
Popa, Traiap Cornca- 
nu. Nicolae Roșea, 
Vasile Timoflc, Ion 
Pavelescu. lordache 
Chicuș. Sint doar ci- 
teva nume dintre cei 
peste 11 000 de petro- 
chimlști care și-au 
ciștigat un loc bine
meritat pe panoul de 
onoare al întrecerii 
socialiste. Si un ul
tim amănunt de la 
Borzești : un calcul 
estimativ arată că, 
față d? prevederile 
cincinalului, aici șe 
va realiza pină la fi
nele anului, cu ace
leași capacități, o pro
ducție suplimentară in 
valoare de 415 mili
oane lei. O cifra care 
spune mult despre 
hărnicia petrorhirriști- 
lor de pe valea Tro- 
tușuluL

Preocupare pentru 
obținerea unui volum 
sporit de produse am 
remarcat și la Combi-

natul de hirtie și ce
luloză Letea.

— La această dată, 
pentru noi, întrecerea 
socialistă are un obiec
tiv unic : obținerea u- 
nor cantități tot mai 
mari de hirtie pe ace
leași mașini — ne-a 
explicat ing. I. Wen
ger, directorul combi
natului. De Ia începu
tul anului și Dină a- 
cum am realizat peste 
plan 275 tone de hir
tie, iar pină la finele 
anului vom da 
400 de tone.

La locul de r. 
ducție, muncitorul spe
cialist Gheorghe Far- 
caș. Erou al Muncii 
Socialiste, împreună 
cu muncitorul Nicolae 
Hincu și maiștrii 
Gheorghe Munteanu, 
Gheorghe Apostolescu 
se străduiesc să dea 
viață inițiativei potri
vit căreia mașinile nu 
trebuie să stea nici 
un minut. Dovadă 
este și faptul că 
ei au redus timpul a- 
fectat lucrărilor pla
nificate de revizie și 
reparații la mașina nr. 
7 cu 24 de ore, timp 
în care au realizat 
circa 30 de tone de 
hirtie pentru ziare.

întrecerea socialistă 
a declanșat un amplu 
proces de perfecțio
nare, de autodepășire 
și la Combinatul de 
prelucrare a lemnului 
din Comăneștl, Între
prinderea de pielărie 
si Încălțăminte „Par
tizanul", întreprinde
rea de postav „Prole
tarul", întreprinderea 
de postav din Buhuși 
și in celelalte unități 
industriale din județ. 
La Buhuși, bunăoară, 
prin modernizarea u- 
nor mașini și a unor 
tehnologii d" fabrica- 

roalizat In a- 
perioadâ un 
aproaoe 10 000 
țesături ; la

tie, s-a 
ceasta 
plus de 
m o de
întreprinderea de pie

Încă
pro-

sarcinilor
au fost prezentate produsele de ca
litate necorespunzătoare — ntit pro
duse finite, cit și semifabricate. C um 
analiza respectivi a fost amplificată 
$: extinsă la fiecare din secții, expo
ziția noastră i-a pus pe multi in si
tuația să-și regăsească produsul... 
in vitrină. Firește că agitatorii au 
avut astfel un material concret și 
eficient la dispoziție, pentru munca 
d? la om la om. pentru convorbiri 
etc. Dacă in ultimul timp au 
scăzut considerabil refuzurile, iar la 
secțiile 1, 2, 3, 4. 5. 0, 11 nu a mai 
fost semnalat nici un refuz din pur

VIAȚA DE PARTID
tea beneficiarilor interni și externi, 
poate lucrurile se datoresc și inter
venției controlului nostru.

Am insistat asupra acestui exem
plu pentru a sublinia faptul că acti
vitatea consiliilor de control munci
toresc nu se poate și nu trebuie să 
se limiteze la constatarea pasivă, de 
pe post de „observator" a stărilor de 
lucruri existente, la consemnarea in 
mod tehnicist, funcționăresc, în dife
rite procese verbale a indeplinirii sau 
neindeplinirii unor măsuri sau unor 
hotăriri. Eliminind din activitatea 
noastră practica comodă de a colec
ționa in mod contabilicesc, funcțio
năresc de la diferite compartimente 
și servicii liste cuprinzind date și ci
fre. adeseori bine cunoscute de fac
torii de conducere, prin care să 
„descoperim" lucruri demult știute, 
tindem să asigurăm efectuarea unui 
control calitativ, eficient, astfel ca el 
să oTere soluții și propuneri viabile 
a căror însușire și aplicare de către 
comitetul oamenilor muncii să deter
mine revirimentul scontat.

Se intimplă insă ca in activitatea 
unora dintre membrii consiliului nos
tru, in timpul efectuării unor con
troale pe baza tematicii din planul 
de lucru, să se manifeste o optică 
greșită, să-și facă loc o viziune uni
laterală prin care, in mod cu totul 
nejustificat și artificial, subiectul 
controlului se limitează strict la as
pecte economice sau tehnice. Or. de 
felul cum gindesc oamenii, cum sint 

Complexul comercial „Valea roșie” din Craiova

FABRICĂ DE CĂRĂMIZI
LA BELCEȘTI

lărie și încălțăminte 
„Partizanul" s-au fa
bricat peste prevede
rile olanului 7 000 pe
rechi de încălțăminte.

Cumulind toate a- 
ceste „recolte" pe te
renul efervescent al 
întrecerii, in județ 
s-au realizat, pînă la 
această dată, un 
plus de 130 mili
oane kWh energie e- 
lectrică, 2 677
benzine, 1 459
acid clorhidric, 
tone sodă caustică, 
tone PVC și alte 
semnate cantități 
produse necesare 
conomiei naționale. 
Un calcul făcut la co
mitetul județean de 
partid arată că, pînă 
Ia finele anului, se 
vor realiza in plus, 
peste prevederile cin
cinalului, cu aceleași 
capacități, produse in 
valoare de aproape 
1,4 miliarde Iei. Fap
tul că unele unități — 
Întreprinderea de pos
tav „Proletarul", în
treprinderea de con
fecții, trustul jude
țean de construcții — 
și-au realizat sarcinile 
de plan ce le revin 
pe primii patru ani ai 
cincinalului cu 8—9 
luni mai devreme e- 
vidențiază rezervele 
existente în acest 
județ puternic indus
trializat. Aceste re
zerve sînt valorifi
cate acum pe de
plin, In scopul obți
nerii unor cantități 
tot mai mari de pro
duse solicitate de e- 
conomia noastră. Pes
te tot. oamenii mun
cesc cu rlvnă, ferm 
hotărîți să ocupe un 
loc de frunte in ma
rea 
listă.

tone 
tone

825
319 
în
de

întrecere socia-

Gheorghe 
BALTĂ 
corespondentul 
„Scînteii"

economice

pro- 
si- 

mnl

ei orientați, cum se desfășoară acti
vitatea dc explicare a diferitelor sar
cini. de convingerea lor asupra ne
cesității bunel soluționări a acestora, 
de atitudinea lor intr-o 
blcmă sau alta depind o 
tuație economică bună sau .....
puțin bună, o soluție tehnică optimă 
sau nu dintre cele mai fericite. Tre
buie — și acest lucru 11 vom impri
ma in lot mai mare măsură in 
n.-tivitatea membrilor consiliului nos
tru de control muncitoresc — ca 
fiecare să sc considere un agitator. 
Să desfășoare, concomitent cu ntrlbu- 

țiilc ce le arc in consiliu și ca parto 
integrantă a acestor atribuții, o vie 
muncă politică dc la om la om. Ni
mic nu ne împiedică — dimpotrivă, 
mai bine spus, avem chiar datoria — 
ca odată cu relevarea unor neajun
suri — risipă, indisciplină, lucru de 
calitate necoresounzătoare, neglijen
ță. lipsă de răspundere etc. — să 
luăm pe loc atitudine, să declanșăm 
reacția combativă a colectivului, să 
vedem dacă formele și mijloacele 
muncii politice de la locul respectiv 
de muncă, gazetele de perete și sa
tirice. panourile de afișaj, vitrinele 
de calitate și altele n-au omis să 
aibă in obiectiv tocmai asemenea 
aspecte, să redactăm pe loc un text 
scurt, clar și la obiect desore ne
regulile constatate pe care să il în
credințăm gazetelor de perete, stației 
de radioamplificare, brigăzii artistice 
de agitație etc.

Cum se înțelege, acțiunea opera
tivă. fermă, presupune și înlăturarea 
oricăror practici cu caracter de ex
pectativă, de limitare la „fotografie
rea" unor stări de lucruri — aștep- 
tindu-se ca odată și odată, cind le 
va veni rindul, ele să se transforme 
in decizii ale comitetului oamenilor 
muncii. O cale pentru eliminarea 
unor asemenea mentalități — deo
camdată de abia prospectată, dar pe 
care o vom încetățeni ca metodă 
curentă de lucru — constă în inten
sificarea colaborării active cu orga-

IAȘI (Corespondentul „Scîn
teii", Manole Corcaci). — Prin 
munca patriotică a cetățenilor, 
in comuna Belcești din județul 
Iași s-a construit și dat in func
țiune o fabrică de cărămizi. U- 
tilajele din dotare și asistența 
tehnică in timpul construcției 
au fost asigurate de întreprin
derea de materiale de construc
ții „7 Noiembrie" din București. 
Aceasta are o capacitate de 
peste 20 000 bucăți cărămizi 
pe schimb. Lucrătorii perma
nent și cetățenii, care ș-au an-

în acest an, în județul Brașov sint 
prevăzute să intre in funcțiune noi 
capacități de producție la întreprin
derea „Electroprecizia" dm Sacele, 
la combinatele chimice din Făgăraș 
șj Victoria, întreprinderea de utilaj 
chimic Făgăraș, la Combinatul de 
celuloză și hirtie Zărnești, întreprin
derea chimică Rișnov. Deși sint su
perioare cu 18,3 ia sulă, comparativ 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, realizările din primele 
5 luni din acest an nu sint de na
tura sâ mulțumească. Aceasta 
datorită faptului că planul a- 
nual de investiții a fost îndeplinit 
intr-o proporție foarte scăzută : 33,1 
la sută la total investiții, 40,5 la sulă 
la construcții-montaj și 28,1 la sută 
la montaj de utilaje. Serioase rămi- 
neri in urmă se "înregistrează la 
unele obiective de mare importanță 
economică cum sint : instalația de 
metanol din cadrul Combinatului 
chimic Victoria, instalația de dibu- 
tox de la Combinatul chimic Făgă
raș, noile capacități de la întreprin
derea de șuruburi Brașov, Combina
tul de lianți din Hoghiz ele. Cum se 
vede, restanțele cele mai mari se 
înregistrează la investițiile din ra
mura industriei chimice și aceea a 
materialelor de construcții. Bună
oară, la combinatul de lianți amin
tit, prevederile de plan au fost rea
lizate abia in proporție de 17,3 la 
sută la total investiții și 6.6 la sută 
la montajul de utilaje.

Cauzele care au generat această 
situație sini cunoscute. Este vorba 
mai intii, de slaba pregătire a in
vestițiilor. de livrarea cu ioarle mare 
hiirrziere a unor utilaje tehnologice, 
precum și de neajunsurile 
în organizarea 
lucrărilor de < 
multe cazuri i 
asigurat la 
necesară și 
lor lucrări.
gen din cadrul întreprinderii de 

apârule 
șl desfășurarea 

execuție. Astfel, în 
beneficiarii nu au 

timp documentația 
amplasamentele noi- 
La fabrica de oxi-

niznțllle de partid, cu birourile aces
tora, cu comitetele și grupele sindi
cale. Informarea nolntîrzlntft a birou
rilor organizațiilor de partid, a comi
tetelor și grupelor sindicalo asupra 
celor constatate din controale poate 
determina o intervenție promptă, 
măsuri politice luate pe loc. astfel 
ca neajunsurile să nu mai prolife
reze.

Sint. firește, bine venite și abso
lut necesare analizele activității, a 
orientării muncii consiliului de con
trol muncitoresc in ansamblul ei dc 
către comitetul de partid din între
prindere. Faptul că in noiembrie 1973 
și in iunie 1974, mai precis la înce
putul acestei săptămîni, activitatea 
noastră a fost examinată de biroul 
comitetului de partid pe întreprinde
re arată importanța — justificată — 
care se acordă acestui organism. 
Și. intrucît nu toți membrii consiliu
lui de control înțeleg să participe la 
elaborarea planurilor de muncă și la 
diferite acțiuni, după opinia mea, 
ne-ar fi de mare folos dacă mem
brii consiliului _de control muncito
resc și cei ai comisiilor pe proble
me ar fi chemați — asemenea co
muniștilor care au sarcini in orga
nizațiile U.T.C.. sindicat, comisia de 
femei — să raporteze de felul cum 
muncesc în fața organizației de bază 
din care fac parte sau a birourilor 
acestora, urmărindu-se totodată ca 
aceste rapoarte să nu se limiteze 
numai la înfățișarea statistică a ac
țiunilor la care au participat, ci și 
la relevarea acțiunilor de muncă po
litică concretă desfășurate de cel 
vizat.

Sintem convinși că sub conduce
rea organizației de partid, perfecțio- 
nindu-ne continuu activitatea, confe
rind controlului muncitoresc un me
reu mai pronunțat conținut politico- 
educativ, atrăgind la exercitarea lui 
masele largi de oameni ai muncii 
din întreprindere, vom contribui la 
ridicarea reputației colectivului nos
tru, sprijinindu-1 să întimpine ma
rile evenimente ale acestui an cu 
rezultate remarcabile.

ing. Maria LUCACI
membră a comitetului de partid, 
președinta consiliului de control 
muncitoresc de la întreprinderea 
de confecții și tricotaje-București

gajat să ajute în continuare în 
jnod voluntar și la realizarea 
producției, au hotărit să confec
ționeze, in acest an, 800 000 bu
căți cărămizi față de 600 000 bu
căți planificate. Noua fabrică de 
cărămizi s-a realizat în scopul 
ca, alături de S.M.A., complexul 
de vinificație și complexul de 
vaci, de atelierele cooperației 
de consum și atelierele-școală, 
aflate in plină activitate, să ri
dice potențialul economic al ce
lei mai mari comune din jude
țul Iași.

articole tehnice din cauciuc, de pil
dă, tocmai din acest motiv lucrările 
sint in intirziere cu circa 3 luni față 
de grafice. Tot astfel, la instalația 
de schimbători de ioni de la Com
binatul chimic Victoria, deși instala
ția trebuie să producă in acest an, 
lucrările nu au început Încă pentru 
că beneficiarul a tărăgănat intocmi- 

INVESTIȚIILE ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
Direcții de acțiune:

h RECUPERAREA RESTANȚELOR 
a ACCELERAREA MONTAJULUI

și obținerea apro-

se fac răspunză- 
ncsatisfăcător în 

efectuat contractarea utila- 
au urmărit, ulterior, livra- 
I.n prezent, mai sint necon- 
utilaje și echipamente in 
de 176 milioane Iei. Un alt

rea documentației 
bărilor respective.

Unii beneficiari 
tori și de modul 
care au 
jelor și 
rea lor. 
tractate 
valoare_ ___________ _ __  .... .
volum de utilaje, valorind circa 3'1 
milioane Iei, a fost contractat cu 
termene de livrare ulterioare celor 
d • punere in funcțiune, in timp ce 
utilaje de peste 44 milioane n-au 
sosit pe șantiere, deși termenele loi 
de livrare au expirat. Mari restanțe 
înregistrează la această oră o serie 
de întreprinderi furnizoare din Ca-

în Bărăgan, căldura excesivă din 
ultimele zile grăbește coacerea cere
alelor păloasv. In curind va începe 
secerișul. în cele două săptămini cit 
va dura această campanie, mecani
zatorii din județul Ialomița vor tre
bui sA siringă recolta de griu și orz 
de pe 142 000 ha. Despre stadiul dc 
pregătire a utilajelor pentru cam
pania do recoltare a păioaselor, ing.
Gh. Pescarii, directorul Trustului ju
dețean al S.M.A.. ne-a spus : „în ce 
privește pregătirile pentru recoltat 
sintem mai avansați dorit în anii 
trecuți. în momentul de față s-a fă
cut recepția in unități la întregul 
parc de mașini : 530 combine C—3 șl 
373 combine C—12. în plus vor mai 
sosi Încă 80 de combine autopropul
sate din județele lași și Suceava. Cu 
acestea vom putea recolta zilnic a- 
proape 6 000 ha de griu".

Datorită preocupării biroului comi
tetului județean de partid, care a 
urmărit asigurarea cu piese de 
schimb încă din primăvară, combi
nele au putut fi reparate treptat, pe 
contre specializate, iar la recepția 
care s-a făcut in unități la 10 iunie, 
majoritatea utilajelor au primit cali-

Un apel adresat prin

intermediul „Scînteii"

LIVRATI-NE CÎT MAI REPEDE
UTILAJELE DE IRIGAT!

Direcția agricolă Brăila cere întreprinderilor 
mecanice pentru agricultură și industrie alimentară 
din Arad, Balș și București să-și respecte obligațiile 

contractuale

»»

în timp ce în unele 
zone din țară a plouat 
abundent, in județul 
Brăila deficitul de 
apă din sol este foar
te pronunțat. Tempe
raturile ridicate și 
vinturile favorizează e- 
vaporarea apei. Aceas
ta impune ca in siste
mele de irigații să se 
lucreze cu toate forțele 
la efectuarea udărilor 
și amenajarea de noi 

.suprafețe pentru iri
gat. De altfel, in ma
joritatea unităților a- 

. gricole așa se lucrea
ză. Numai că aceste 
eforturi și preocupări 
ale lucrătorilor din 
agricultura județului 
Brăila sint frinate de 
lipsa unor utilaje de 
irigat.

Referitor la această 
problemă, tov. A. Vil- 
cu, directorul Bazei 
de aprovizionare teh- 
nico-materială pentru 
agricultură Brăila, ne 
spune : „Nu toate u- 
nitâțile furnizoare res
pectă disciplina con
tractuală. Cu toate in
tervențiile făcute de 
către organele județe
ne de specialitate la 
minister și la direcția 
de aprovizionare teh- 
nico-materialâ, agre
gatele de aspersiune 
APT 50/60 nu s-au 
primit conform grafi
cului Astfel, între
prinderea mecanică 
pentru agricultură și 
industrie alimentară 
Arad, din cele 96 a-

gregate APT 50/60 
care trebuia să le 
livreze in cursul lu
nii iunie, a trimis 
numai 33. La această 
dată. I.M.A.I.A. Bucu
rești are de livrat ju
dețului Brăila 57 ase
menea agregate. De 
asemenea, I.M.A.I.A. 
Balș, din cele 126 a- 
ripi de udare, a livrat 
numai 41. Totodată, a- 
ceastă întreprindere 
livrează aripile de u- 
dare incomplete. Din 
cele 57 de aripi de 
ploaie primite la 
I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei, 43 sint incom
plete. Solicitările fă
cute de noi au rămas 
fără răspuns. Inter
venții s-au făcut, de 
asemenea, și de către 
direcția agricolă, li
nele unități furni
zoare — întreprin
derile mecanice pen
tru agricultură și in
dustrie alimentară 
Arad șl București — 
justifică nelivrarea a- 
cestor utilaje prin 
faptul că nu primesc 
piese și ansamble 
de la unitățile cu care 
cooperează.
snus că. _ 
piu. de la I.M.A.I.A. 
Balș nu se pri
mesc șuruburile nece
sare. întreorinderea 
de articole tehnice din 
cauciuc Pitești nu li
vrează furtunurile, iar 
„Danubiana" București 
— anvelopele 600x16 

întreprinderea

Ni s-a 
de exem-

etc.

pu
să

spre 
dorit

N. R. înainte de a da 
blicare acest apel, am _ 
aflăm și răspunsurile întreprinde
rilor vizate. Cu ajutorul corespon
denților noștri am făcut o investi
gație la întreprinderile mecanice 
pentru agricultură și industrie ali
mentară Arad. Balș și București. 
Pentru moment ne găsim in impo
sibilitatea de a publica răspunsuri 
clare, deoarece din investigațiile 
făcute se desprinde că în colabora- 

pitală, cum sint „23 August", „Vul
can", întreprinderea de mașini grele. 
Consecințele nu sint greu de apre
ciat. Nelivrarea la timp a unor uti
laje de către aceste unități au pro
dus și produc stagnări ale lucrului 
pe șantiere, afectind serios ritmul 
de montaj la unele din cele mai 
importante obiective cu termene de 

punere In funcțiune apropiate, 
cum sint cele de la Combinatul chi
mic Făgăraș, Combinatul de lianți 
Hoghiz si altele. Din păcate, aceas
tă situație necorespunzătoare tinde 
să se mențină și in continuare. 
In pofida angajamentelor luate de 
conducerile întreprinderilor mențio
nate, nu sint respectate nici măcar 
termenele reprogramate de livrare

Dar, in timp ce o serie de utilaje 
nu sint primite la termenele prevă
zute, pe șintierele de investiții ale 
județului se găsesc la această oră 
utilaje in stoc insumlnd peste 400 
milioane lei : dintre acestea, utilaje 
de circa 100 milioane lei au depășit 
de mult durata normală de stațio- 

flcatlvul „foarte bine". „Am urmărit 
îndeosebi ctanșeizarea combinelor 
C -3 pentru evitarea pierderilor, ne-a 
spus ing. Dumitru Chlrobocea. direc
torul S.M.A. Movila. în unii trecuți, 
din cauză că aceste combin»* nu erau 
bine elanșcizate, mari cantități de 
boabe rAmlneau pe mlrișt<-“.

Organele agricole au prevăzut, de 
asemenea, ți eliberarea cil mai grab
nică a terenului pentru Insfimlnțn- 
rea culturilor succesive. în acest scop 
au fost puse la punct cele 540 de 
prese dc balotat paie. Transportul 
griului din cimp în magazii se 
face concomitent cu recoltatul. Par
cul do 2 500 tractoare cu remorci, din 
cate 800 sint pregătite pentru trans
portul în vrac șl prevăzute cu dispo
zitive de basculare, precum șl 500 
dc camioane aparținfnd cooperative
lor agricole sint gata de start.

Pregătirile in vederea campaniei 
de recoltare au fost făcute cu multă 
răspundere și în Întreprinderile agri
cole de stat. Pină acum au fost re
parate 251 de combine C—3 și 369 
de combine C—12. Utilajele existente 
în I.A.S. vor asigura recoltatul șl 
transportul producției zilnice de pe 
3 500 ha. De la trustul I.A.S. am aflat 
că orzul a dat in copt și. in urmă
toarele 2—3 zile, va începe recol
tatul.

u

de greutăți, 
pentru urgen- 

livrărilor unui 
de 169 aripi de 

baza nr. 8 
a trimis dele- 

5
nr.

mecanică pentru agri
cultură și industrie a- 
limentară Balș, pe 
lingă faptul că nu a 
respectat graficul de 
livrare, ne-a creat și 
altfel 
Astfel, 
tarea 
număr 
ploaie, 
Brăila _ .......  .
gați care, timp de 
săptămini, s-au îngri
jit să obțină de la 
I.R.T.A. Craiova și 
Slatina mijloacele de 
transport necesare, în
tocmind și scrisorile de 
transport. Aceasta de
oarece I.M.A.I.A. Balș 
a refuzat să perfecteze 
transportul, așa cum 
prevedeau clauzele 
contractuale".

Direcția generală a- 
gricoiâ. a județului 
Brăila face un căldu
ros apel către comu
niștii. muncitorii, in
ginerii, tehnicienii și 
conducerile întreprin
derilor amintite să 
respecte cu strictețe 
disciplina contractuală 
în ce privește livrarea 
echipamentelor p în
tru irigat. în același 
timp, se angajează să 
facă totul pentru a 
iriga suprafețe cit mal 
mari cu culturi agri
cole pentru a obține. 
Pe această cale, recol
te sporite.

Mircea BUNEA 
corespondentul 
„Scînteii"

aceste unități, precumrea dintre .. ... ______
și dintre acestea și unele întreprin
deri industriale, există serioase ca
rențe in ce privește asigurarea u- 
nor repere necesare realizării uti
lajelor de irigat. Iată de ce vom 
continua investigațiile' pentru a ob
ține de la întreprinderile vizate 
răspunsuri precise, concludente, care 
să garanteze înlăturarea neajunsu
rilor semnalate.

nare. Neaslgurarea fronturilor fle 
montaj de către constructori și so
sirea pe șantiere a unor utilaje teh
nologice incomplete sint principalele 
cauze care au dus la această situa
ție paradoxală. Astfel, pe șantierul 
combinatului din Hoghiz, datorită 
neasigurării fronturilor de montaj 
de către constructor — T.C.I. Bra- 

gov — cît și nellvrării la timp șl în 
ordinea de montaj a unor mașini și 
echipamente, de către Întreprinde
rile de mașini grele și „23 August" 
din Capitală, stocul actual de uti
laje tehnologice se ridică la peste 
6 300 tone.

Recent, plenara Comilelului jude
țean Brașov al P.C’.R. a analizat te
meinic stadiul lucrărilor pe toate 
șantierele de investiții, și, legat de 
aceasta, modul în care organele și 
organizațiile de partid acționează 
pentru a determina pe beneficiari, 
constructori, montori și furnizori să 
soluționeze de urgență toate proble
mele aflate in suspensie, in vederea 
grabnicei recuperări p răminerilor

OLT
Mal întil, o veste bună : in mjil- 

te stațiuni pentru mecanizare® 
culturii din Județul Olt — Co- 
rabla, Vi$ina. Caracal, Stoenești, 
Rusănești, Izbiceni, Vlaici, Radomi- 
r< ști etc. — comisiile de suprarecep- 
ție au găsit toate tractoarele, combi
nele șl presele de balotat pale gala 
de lucru. La stațiunea pentru meca
nizarea agriculturii Corabia, d»1 pil
dă, la toate cele 33 combine C-1 șl 
C-3, precum șt la cele 18 combine 
C-12, se făcuseră probele cu boubc, 
constatîndu-se că sint bine etanșei- 
zate.

Comisiile de suprarecepțle eu fosl 
foarte exigente. După cum se știe» 
membrii lor vor răspunde de 
calitatea reparațiilor mașinilor pe 
toată durata campaniei, în sec
țiile și stațiunile de mecanizare 
controlate. Nici cea mai mică 
defecțiune nu • fost trecută cu 
vederea. Astfel, la S.M.A. Olari 
au fost respinse la recepție 4 com
bine care nu erau temeinic reparate, 
iar alte 13. din cele 23 existente, 
pmtru că s-au elanșeizat superfi
cial. Și la S.M.A. Bobicești B-au gă
sit defecțiuni la un număr de 6 com
bine. Trustul județean S.M.A., anali- 
zind modul in oare s-a făcut supra- 
recepția utilajelor ce vor fi folosite 
în campania de vară, a stabilit 
măsuri operative pentru înlăturarea 
tuturor defecțiunilor semnalate. Ter
menul de punere la punct? Maxi
mum 3 zile ! „In ultimul timp — 
ne spune ing. Gheorghe Mustățea, 
directorul trustului — au fost aduse 
materiale pentru ctanșeizarea combi
nelor și a mijloacelor de transport, 
s-au detașaț utilaje în unități »'ire 
dispun de ateliere de reparat mai pu
ternice, a început proba cu boabe de 
griu șl paie la combine și prese de 
balotat, acolo unde aceste operațiuni 
nu se efectuaseră pînă acum".

In unele stațiuni însă, mașinile a- 
gricole nu sint gata din lipsa piese
lor de schimb. Baza de aprovizionare 
de la Slatina nu se îngrijește să a- 
ducă toate piesele de schimb. Unele 
stațiuni sint nevoite să trimită dele
gați și mijloace de transport la 
București, Craiova sau în alte locuri 
din țară pentru a procura piesele de 
care au nevoie. Lipsesc si acum roți 
dințate, site cu diametrul de 9 și 10 
centimetri, lanțuri cu role, curele 
trapezoidale (pentru combine), role, 
ghidaje, elemenți de presare, bare 
oscilante, lanțuri cu zale pentru pre
sele de balotat ș.a. Este timpul ca 
măcar acum, în preajma recoltatu
lui, organele de specialitate, între
prinderile producătoare să facă totul 
in vederea asigurării pieselor de 
schimb deficitare, astfel ca, odată cu 
aplicarea măsurilor stabilite cu pri
lejul suprarecepției, să se încheie 
grabnic repararea tuturor tractoare
lor și mașinilor agricole care vor lu
cra la seceriș.

Lucian CIUBOTARU 
Emilian ROUĂ 
corespondenții „Scînteii'’

A început
recoltatul orzului
Marți. 18 iunie a. c.. în fermele 

Luciu și Dunărica de la I.A.S. 
Zimnicele, in ferma Seaca de 
la I.A.S. Piatra și la cooperati
va agricolă de producție Crîngu, 
din județul Teleorman, a în
ceput recoltatul orzului și odată 
cu aceasta campania de vară a 
recoltării păioaselor.

★
DROBETA TURNU-SEVERIN 

(Corespondentul „Scînteii", Vir
gil Tătaru). In unitățile agrico
le din zona de cimpie a județe 
lui Mehedinți, unde vegetații 
păioaselor este mai avansată, 
specialiștii verifică zilnic evolu
ția culturilor de griu și orz. 
Miercuri, cooperatorii din Girla 
Mare — cei care de cițiva ani 
obțin Ia griu și alte culturi pro
ducții record — au și început 
secerișul. S-au recoltat peste 52 
ha. Hotărîți să evite orice fel de 
pierderi, cooperatorii și meca
nizatorii din această unitate 
și-au propus să încheie recolta
tul orzului, de pe întreaga su
prafață, în mai puțin de 5 zile. 
Concomitent cu recoltatul se lu
crează din plin la eliberatul te
renului și insămințatul culturilor 
succesive.

în urmă semnalate. Ing. Pavel Aron, 
secretar al comitetului județean de 
partid, ne-a precizat principalele 
măsuri adoptate cu acest prilej.

— S-a stabilit ca, pini la sfirșitul 
acestei luni, sâ fie asigurată întrea
ga documentație și să fie obținute 
aprobările privind asigurarea ampla
samentelor pentru toate obiectivele 
noi din acest an. Data de 30 iulie a 
fost declarată obligatorie pentru con
tractarea integTală a utilajelor din 
țară și pentru corelarea riguroasă a 
livrărilor cu termenele de punere în 
funcțiune. Organele și organizațiile 
de partid vor urmări decadal și lu
nar aceste termene, determinând in 
același timp luarea de măsuri pentru 
accelerarea ritmului de montaj, ast
fel incit actualul stoc de utilaje cu 
durata de staționare depășită să lie 
lichidat pină la sfirșitul lunii iulie. 
S-a stabilit, de asemenea, ca efecti
vele de constructori să fie concen
trate cu prioritate Ia obiectivele mai 
importante pentru economia națio
nali, cu termene de punere in func
țiune in acest an. Totodată, avem in 
vedere ca, in unele situații, să fio 
organizate formații de montori și 
instalatori din rindul lucrătorilor din 
unitățile beneficiare șl să se organi
zeze munca in 2—3 schimburi ori ia 
schimburi prelungite. Totodată, 
adresăm un nou apel colective
lor din întreprinderile furnizoa
re și, in primul rind, organizațiilor 
de partid din aceste întreprinderi, 
pentru intensificarea ritmului de li
vrare a utilajelor pe șantierele ju
dețului nostru. După părerea mea, 
trimiterea neîntirziată a utilajelor 
restant? pe șantiere doblndește in 
condiții’e actuale dimensiunile unei 
sarcini de partid prioritare, care an
gajează responsabilitatea comunistă 
a tuturor colectivelor din aceste În
treprinderi.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „ScinteiT
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Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Moktar Ould Daddah

Doamnă Daddah,
Domnul# președinte.

îmi este deosebit de plăcut să

dă ospitalitate cu ca re poporul ro
mân vă întîmpinâ pe pămintul
Republicii Socialiste România și sâ
vă adresez dumneav
tei doamne Daddah. Elaboratori-

de bun venit In patria noastră.
Dorim ca vizita pe care o faceți 

fn România să fie cit mai plăcută 
șt, totodată, cit mai fructuoasă 

ro-mauritane. Constituie un motiv 
de satisfacție câ relațiile dintre 
țările noastre se dezvoltă pozitiv 
și sperăm ca întâlnirile și convor- 
b r.le pe care le vom avea cu acest 
prilej sâ deschidă calea întăririi 
prieteniei și a unei colaborări tot 
mai strinse între ambele țâri.

Poporul român, care cunoaște 
din propria sa experiență ce a în- 
s mnat dominația străină, înțelege 
și prețuiește în mod deosebit efor
turile harnicului și entuziastului 
popor mauritan de a-și asigura și 
consolida independența dobîndită 
în urmă cu aproape un deceniu, 
de a-și valorifica în interes pro
priu bogățiile naționale și a se 
afirma în mod liber și suveran in 
rindul națiunilor lumii. Ne bucu
răm sincer de succesele pe care le 
obțineți in dezvoltarea economică 
și socială a țării. în lichidarea ur
mărilor dominației străine din tre
cut și vă urăm din inimă, dragi 
prieteni, noi și noi realizări pe 
acest drum.

Vizita pe care o faceți în țara 
noastră vă oferă posibilitatea să 
cunoașteți nemijlocit unele din 
realizările poporului român, viața 
și preocupările sale, dorința sa 
fierbinte de a trăi în pace și co
laborare cu toate popoarele lumii. 
Sosiți în România într-o perioadă 
cind întregul popor se pregătește 
să sărbătorească împlinirea a 30 
de ani de la eliberarea țării. Rea
lizările pe care România le-a do- 
bîndit în aceste trei decenii de
monstrează în mod grăitor ce poate 
înfăptui un popor care și-a luat 
soarta în propriile mîini și mun
cește liber pentru propria sa bu
năstare și fericire. Fără îndoială 
că dezvoltarea economico-socială 
a’ît a României, cit și a Maurita- 
niei va crea noi și noi condiții 
pentru intensificarea schimburilor 
economice și cooperării dintre ță
rile noastre, în interesul propășirii 
ambelor popoare, al cauzei progre
sului și păcii în lume.

Domnule președinte.
Trăim o epocă de profunde 

transformări revoluționare, națio
nale și sociale, de mutații adinei 
în raportul de forțe pe plan mon
dial, o epocă în care se afirmă tot 
mai hotârît voința popoarelor de a 
fi stâpine pe destinele lor, de a 
participa activ, în condiții de de
plină egalitate, la soluționarea ma
rilor probleme ce privesc soarta 
păcii și progresului uman. Se in
tensifică lupta maselor populare 
împotriva vechii politici de domi
nație și asuprire, pentru libertate 
și dreptate socială, pentru dezvol
tarea economică și socială inde
pendentă. Ca urmare. în viața in
ternațională se afirmă un curs 
nou. pozitiv, îndreptat spre des
tindere și colaborare.

Viața arată însă că cursul des
tinderii nu a devenit ireversibil, că 
în lume există încă forțe reacțio
nare care ar dori continuarea ve
chii politici imperialiste, colonia
liste, neocolonialiste bazate pe 
inegalitate, dominație și forță. De 
aceea, considerăm că pentru afir
marea noului curs spre destindere 
este necesară intensificarea luptei 
tuturor popoarelor pentru a asigu
ra o colaborare și pace trainică. In 
ce privește România, este hotărită 
să facă totul pentru a-și aduce 
contribuția la promovarea relații
lor noi de egalitate și respect in
tre popoare, pentru dezvoltarea 
unei largi și fructuoase colaborări 
între state.

România acționează cu fermi
tate pentru extinderea colaborării 
cu țările socialiste, cu statele care 
au trecut pe calea dezvoltării eco
nomi co-soci ale independente. Ac
ționăm, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, pentru extin
derea legăturilor țării noastre cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Mai mult ca 
oricînd considerăm că este nece
sară întărirea unității și colaboră
rii forțeior progresiste, antiimpe- 
rialiste din întreaga lume pentru 
a contribui la lichidarea colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru afirmarea politicii de co
laborare și pace între popoare.

în această ordine de idei, dorim 
să ne exprimăm speranța că po
porul portughez, forțele democra
tice și forțele militare din această 
țară vor face totul pentru a pune 
capăt politicii coloniale și a asigu
ra respectarea dreptului la inde
pendență al popoarelor din Ango
la, Mozambic, Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde. Sperăm 
că se va ajunge la instaurarea 
unor relații noi. bazate pe egali
tate și colaborare recinroc avanta
joasă, între Portugalia și ac°ste 
state.

România, care are strinse le
gături cu mișcările de eliberare 
națională, acordă și va acorda și 
în viitor întregul sau sprijin cau
zei lor drepte. Ne exprimăm con
vingerea că momentul deplinei do- 
bîndiri a independenței acestor 
popoare se apropie, că lupta lor va 

triumfa. Țara noastră condamnă cu 
fermitate politica de discriminare 
rasială și apartheid dusă de regi
murile rasiste din Africa de Sud șl 
Rhodesia, militează cu toată ho- 
tărîrea pentru abolirea oricăror 
forme de dominație și asuprire, 
pentru aplicarea în viață a preve
derilor Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței 
tuturor țărilor și popoarelor co
loniale.

Una din problemele care preo
cupă cel mai mult omenirea este 
aceea a subdezvoltării, a lichidării 
marilor decalaje — decalaje a că
ror sursă o constituie politica și 
practicile imperialismului și colo
nialismului. De aceea se impune 
să se acționeze cu consecvență 
pentru respectarea dreptului sa
cru al popoarelor de a fi deplin 
stăpîne pe bogățiile lor naționale, 
pentru așezarea relațiilor econo
mice internaționale pe o bază 
nouă, echitabilă, pentru realizarea 
unor raporturi juste între prețu
rile materiilor prime și ale pro
duselor industriale, astfel ca 
schimburile economice să fie reci
proc avantajoase și să stimuleze 
progresul rapid al țârilor în curs 
de dezvoltare.

România se pronunță pentru 
soluționarea pe cale pașnică a tu
turor conflictelor dintre state, 
pentru renunțarea la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței în 
rezolvarea problemelor dintre sta
te. Am salutat cu satisfacție reali
zarea dezangajării militare dintre 
Egipt și Siria, pe de o parte, șf 
Israel, pe de altă parte. Conside
răm câ, in condițiile nou create, 
este necesar să se continue cu stă
ruință eforturile pentru a se a- 
junge la instaurarea unei păci 
drepte și durabile în Orientul A- 
propiat, pe baza retragerii trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate. a asigurării independenței și 
integrității teritoriale a fiecărui 
stat din această zonă, a soluțio
nării problemei poporului palestl- 
nean potrivit intereselor sale na
ționale.

Considerăm, de asemenea, că 
este necesar să se depună 
în continuare eforturi susținute 
în vederea înfăptuirii acordurilor 
de la Paris cu privire la Vietnam, 
asigurîndu-se o pace trainică în 
Indochina și respectarea dreptului 
popoarelor vietnamez, khmer și 
laoțian de a-și soluționa singure 
problemele, fără amestec din a- 
fară.

înfăptuirea securității în Euro
pa. instaurarea unor relații noi 
între statele acestui continent 
constituie una din preocupările 
importante ale României, ca de 
altfel a tuturor statelor europene 
Dorim ca conferința general-euro- 
peană să se încheie cu succes și să 
ducă la așezarea relațiilor dintre 
statele europene pe principiile de
plinei egalități in drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, să creeze condi
ții favorabile unei largi colaborări 
între toate popoarele și, totodată, 
să deschidă calea unei conlucrări 
fructuoase cu țările de pe alte 
continente și, în primul rînd, cu 
țările de pe continentele vecine, 
printre care și Africa.

Soluționarea marilor probleme 
care preocupă omenirea, realizarea 
unei noi ordini mondiale care să 
asigure fiecărei națiuni dreptul la 
dezvoltarea liberă, corespunzător 
năzuințelor sale, impun participa
rea activă și egală a tuturor state
lor la găsirea celor mai bune solu
ții de promovare a unei colabo
rări trainice. Considerăm câ, inde
pendent de mărimea lor, toate sta
tele trebuie să participe activ la 
viața internațională ; in mod deo
sebit apreciem că țările mici și 
mijlocii au un rol Important de 
jucat în realizarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

De asemenea, este necesară întă
rirea rolului Organizației Națiuni
lor Unite, al altor organisme inter
naționale, respectarea dreptului 
internațional ; se impune o demo
cratizare a relațiilor internaționale, 
ceea ce va crea condițiile pentru 
realizarea unui climat trainic de 
pace în lume.

Doresc să menționez cu multă 
satisfacție faptul că între repre
zentanții țărilor noastre, în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și 
al altor organisme internaționale, 
exista o strînsă colaborare în so
luționarea problemelor internațio
nale. îmi exprim dorința ca și în 
viitor popoarele noastre să colabo
reze strîns în lupta pentru a se 
pune capăt vechii politici imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Dorim ca vizita dumneavoastră, 
convorbirile pe care le vom avea 
să marcheze un moment nou în 
colaborarea economică, tehmco- 
științifică și culturală între țările 
noastre.

Cu această convingere șl cu do
rința ca colaborarea și prietenia 
dintre România și Mauritania să 
înflorească continuu, doresc să 
toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
Daddah : in sănătatea tuturor oas
peților mauritani !

— Pentru prosperitatea și feri
cirea poporului țării dumneavoas
tră : pentru prietenia și colabo
rarea dintre poporul român și po
porul mauritan ; pentru pace și 
prietenie in lumea întreagă ! 
(Aplauze)

Domnule președinte al Republicii 
Socialiste România,

Doamnă Ceaușescu,
Țin, mal tntîl, să vă exprim 

dumneavoastră, domnule președin
te, și doamnei Ceaușescu — cu care 
soția mea și cu mine sîntem foarte 
bucuroși și onorați să facem cu
noștință — mulțumirile noastre 
cele mai vii pentru primirea deo
sebit de călduroasă pe care ați 
binevoit să ne-o faceți și care re
flectă atît de bine înalta calitate 
a relațiilor care unesc popoarele 
noastre, partidele și guvernele lor.

Permiteți-ml să spun cît de 
bucuroși sîntem că ne aflăm în 
țara dumneavoastră atît de fru
moasă pe care o cunoaștem bine 
prin intermediul reprezentanțelor 
noastre diplomatice respective și 
prin numeroasele schimburi de 
misiuni de bunăvoință, dar pe 
care am dorit cu atît mai mult să 
o cunoaștem direct. Aceasta deoa
rece nu numai contactele au per
mis definirea unor sfere largi ale 
unei cooperări rodnice și reciproc 
avantajoase între statele noastre, 
ci și constatarea unor convergențe 
esențiale în idealurile care inspiră 
țările noastre în edificarea pe plan 
intern și contribuția lor pe plan 
extern -la crearea unei ere de mai 
mare dreptate, de pace și progres.

Doresc, în această privință, să 
salut aici marile și numeroasele 
succese pe care, sub înalta și di
namica conducere a dumneavoas
tră, domnule președinte, Republica 
Socialistă România le-a obținut 
în edificarea ei economică, socia
lă și culturală, succese pe care le 
atestă în mod grăitor progresele 
înregistrate de țara dumneavoas
tră pe planul industrializării, al 
agriculturii, sănătății și învăță- 
mîntului și care sînt bine cunos
cute în lume.

La aceste date capitale se adau
gă eforturile remarcabile depuse 
de Excelența Voastră pentru întă
rirea solidarității între țările în 
curs de dezvoltare în lupta difici
lă pentru transformarea raporturi
lor nejuste care caracterizează 
relațiile internaționale și aduc un 
prejudiciu incomensurabil păcii și 
progresului omenirii.

Dar contribuția dumneavoastră 
la destinderea internațională nu 
se limitează la domeniul atît de 
esențial al relațiilor economice in
tre națiuni ; ea vizează situațiile 
arzătoare ale etapei actuale, în care 
dumneavoastră aduceți un sprijin 
hotărît cauzelor popoarelor care 
luptă în Asia, în Africa sau în 
Orientul Mijlociu pentru recuceri
rea drepturilor lor naționale ina
lienabile și luați inițiative pentru 
a ajuta la instaurarea unei înțele
geri sporite in Europa și în lume.

Aceste poziții, care, în profunzi
mea lor, sînt și preocupările noas
tre, trezesc stima noastră deose
bită.

Permiteți-mi să vă spun, în a- 
ceastă privință, că — asemeni po
porului român — și poporul nos
tru, mobilizat de partidul său. Par
tidul Poporului din Mauritania, nu 
se străduiește doar să-și desăvâr
șească independența și emancipa
rea sa pe toate planurile, contînd 
în primul rînd pe propriile sale 
forțe. El înțeleg? să acționeze în 
continuare cu același elan, cu a- 
ceeași credință și aceeași hotărîre, 
cu modestele sale mijloace, în ve
derea triumfului ireversibil al cau
zelor juste pe baza idealurilor în
scrise în Cartele Organizației U- 
nității Africane, Ligii Arabe și 
Organizației Națiunilor Unite la 
care el a subscris, conform exi
gențelor identității sale istorice.

Țară africană și, în același timp, 
arabă, noi simțim în primul rind 
și într-un mod cu totul deosebit 
necesitatea absolută și urgentă a 
unei redefiniri radicale a raportu
lui de forțe în lume pentru a face 
să prevaleze, în sfîrșit, imperati
vele eliberării și dezvoltării spre 
care se îndreaptă aspirațiile soli
dare ale popoarelor noastre.

Mai întîi eliberarea. Iar acest 
imperativ se impune cu o acuitate 
deosebită in această parte sudică 
a continentului nostru, unde mir 
norități albe, rasiste și fasciste, 
mențin milioane din frații noștri 
africani sub jugul rasismului cel 
mai inuman, negîndu-le chiar ca
litatea de oameni. Acesta este ca
zul, după cum știți, în Africa de 
Sud și în Zimbabwe. Acesta este 
cazul, de asemenea, în Namibia, pe 
care regimul din Africa de Sud a 
sfîrșit prin a o transforma intr-o 
simplă colonie, contrar tuturor dis
pozițiilor care privesc acest teri
toriu sub mandat al Națiunilor 
Unite.

Eliberarea, de asemenea. în Mo
zambic. in Angola și in Republica 
frățească Guineea-Bissau și in 
Insulele Capului Verde, sfișiale 
încă de un război colonial tot atît 
de atroce pe cit de aberant șl care 
nu poate duce decit la cele mai 
mari tragedii atîta timp cil Portu
galia nu se va fi retras definitiv 
din aceste țări.

Ne exprimăm speranța că noul 
regim din Portugalia, trăgînd, în 
sfîrșit, învățămintele clare ale rea
lității, va depăși rapid ezitările 
pentru a recunoaște independența 
acestor țâri, dintre care una — Re
publica Guineea-Bissau — este deja 
recunoscută ca stat independent și 
suveran de majoritatea zdrobitoare 
a națiunilor lumii.

Mai mult decît o operațiune de 
logică simplă, aceasta este o exi
gență pe care nu o poate nega as
tăzi nici o țară din lume. în a- 
ceastă privință a sosit, de aseme
nea, timpul ca și Spania să înțe
leagă necesitatea urgentă de a 
proceda la decolonizarea rapidă a 
Saharei, conform rezoluțiilor Or
ganizației Unității Africane și Or
ganizației Națiunilor Unite, pre
cum și concluziilor conferințelor 
de la Nouadhibou și de la Agadir 
a șefilor de stat ai Algeriei, Ma
rocului și Mauritanieî.

In Orientul Mijlociu arab este 
vorba, de asemenea, și în cel mal 
înalt grad, de eliberare. Elibera
rea Palestinei și a teritoriilor altor 
state arabe ocupate de Israel de-a 
lungul unei jumătăți de secol de 
agresiuni expansioniste erijate în 
drept. Este evident, sub acest ra
port, că nici o soluție pentru ceea 
ce a devenit obișnuit să fie denu
mită criza din Orientul Mijlociu 
nu poate fi viabilă și durabilă 
atita timp cît poporul palestinean 
frățesc, reprezentat de Organizația 
de Eliberare a Palestinei, nu va fi 
restabilit în drepturile sale legiti
me imprescriptibile.

Aceeași exigență urgentă de eli
berare s-a impus în Indochina, 
unde popoarele Cambodgiei și 
Vietnamului, unite în cadrul Fron
tului Unit Național al Cambodgiei 
și al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud, luptă 
cu eroism pentru recucerirea in
dependenței și demnității lor.

Acestui imperativ al eliberării 
popoarelor i se adaugă strîns legat 
imperativul dezvoltării lor. Pe cele 
două planuri este vorba, în fond, 
de a se acționa peptru progresul 
speciei umane — care presupune 
ca națiunile 'și damdnii' sa " aibă' 
drepturi egale la viață și de a se 
crea condițiile unei existențe me
reu mai bune și mai demne. De 
aici decurge necesitatea de a se 
pune capăt exploatării omului de 
către om și a națiunilor de către alte 
națiuni, exploatare a cărei încar
nare este sistemul colonial și care 
permanentizează o ordine economi
că care domină viața internaționa
lă. Această ordine economică, con
cepută pentru apărarea privilegii
lor țărilor industrializate, a fost 
suficient analizată în ultimii ani 
și, îndeosebi, în cursul sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U., care a avut loc din ini
țiativa Algeriei, sesiune consacra
tă problemelor materiilor prime.

împreună cu celelalte țări ale 
lumii a treia, și îndeosebi cu gru
pul țărilor nealiniate, noi înțele
gem să continuăm lupta pentru 
afirmarea drepturilor noastre asu
pra resurselor noastre naturale și 
pentru a pune capăt legilor ine
gale care guvernează relațiile și 
schimburile internaționale și care 
își propun să ne mențină într-o 
stare perpetuă de subdezvoltare. 
Aceasta este concluzia care decur
ge din situația actuală, mascată 
uneori de apeluri generoase, dar 
zadarnice la solidaritatea in
ternațională. Concluzie care se 
impune cu atît mai precis cu 
cît, în fața mizeriei secula
re care lovește țările noastre, 
noi nu vedem la orizont decît ac
celerarea în ritmuri niciodată ega
late a acestei curse nesăbuite pen
tru putere, cu cortegiul de risipe 
impuse de cheltuielile de prestigiu 
sau de înarmare, cursă despre 
care se poate spune că nu promite 
un viitor trandafiriu popoarelor 
lumii a treia și celorlalte țări în 
curs de dezvoltare, care nu pot su
praviețui decit strîngîndu-și rîn- 
durile pentru a-și impune dreptu
rile lor.

Țin încă o dată să arăt cît de 
mult ne bucurăm sâ vedem alături 
de noi, în această luptă. Republica 
Socialistă România și cît de feri
ciți sîntem de ocazia care ne este 
oferită astăzi de a întări această 
solidaritate, a cărei manifestare 
concretă o constituie acordurile pe 
care intenționăm să le semnăm.

Domnule președinte,
Pentru a încheia, țin să vă reîn

noiesc cu această ocazie invitația 
pe care v-am adresat-o de a face 
o vizită oficială in Republica Isla
mică Mauritania la data care 
va conveni cel mai bine Ex
celenței Dumneavoastră și doam
nei Ceaușescu.

Trăiască prietenia româno-mau- 
ritanâ !

Trăiască pacea în lume !
Vă invit, domnilor și doamnelor, 

sâ ridicați paharele dumneavoastră 
in sănătatea domnului președinte 
Ceaușescu și a doamnei Ceaușescu! 
(Aplauze).

In timpul Intilnlrll protocolara

Cei doi președinți salutați cu cdldurd de cetățenii Capitalei

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

Secretarul general al Partidului 
Poporului din Mauritania, preșe
dintele Republicii Islamice Mauri
tania. prezintă personalitățile care 
il însoțesc : Dah Ould Sidi Haiba, 
președintele Adunării Naționale, 
Sall Abdoul Aziz, secretarul orga
nizării și informării, responsabilul 
permanenței naționale a Partidu
lui Ponorului din Mauritania, 
Hamdi Ould Mouknass. ministrul 
afacerilor externe, Sidi Ould 
Cheikh Abdallahi. ministrul pla
nificării și dezvoltării industriale, 
Baro Abdoulaye, ministrul func
ției publice și al muncii, Mohamed 
Aii Cherif, secretar general al pre
ședinției republicii, Aminata Ni- 
ang, membră a Consiliului Supe
rior al Femeilor, Sadegh Ould Di- 
dia, membru al Comitetului per
manent al Uniunii muncitorilor din 
Mauritania, pe ceilalți membri din 
suită.

PE SCURT DIN TARĂ
♦

De la corespondenții „Scîntei?
CLUJ

La Cluj, In cadrul comisiei Jude
țene a inginerilor și tehnicienilor, 
s-a construit primul laborator jude- 
țean de informatică. El reunește ca
dre de specialiști din institutele de 
informatică, unități economice, de 
cercetare, proiectare, precum și din 
invățămintul superior și mediu de 
specialitate. Laboratorul are o ac
tivitate permanentă și iși propune 
să contribuie la perfecționarea sis
temelor informaționale și utilizarea 
tehnicii de calcul in activitatea de 
conducere și organizare a între
prinderilor, la o mai bună coordo
nare și legătură intre invățămint, 
cercetare și producție,

BRĂILA
Timp de 8 zile, noul cargou ,.A- 

zu.ga“ efectuează In Marea Neagră 
probele de mars (stabilitate, gira- 
ție. reglarea aparatajului de bord). 
Este a doua navă de 4 503 tdw din 
seria celor 10 de ar est fol care vor 
fi construite la Șantierul naval 
Brăila.

OLT
în mai multe unități agricole din 

Județul Olt a avut loc un interesant 
schimb de experiență, la care au 
participat ingineri șefi și președinți 
de cooperative agricole din jude

Ceremonia continuă cu trecerea 
In revistă a gărzii de onoare. Se 
intonează imnurile de stat ale Re
publicii Islamice Mauritania și Re
publicii Socialiste România. in 
timp ce se trag 21 de salve de ar
tilerie.

După salutul gărzii, sînt prezen
tați șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, precum și 
persoanele române civile și mili
tare sosite in intimpinare.

De pe un podium special, cel doi 
șefi de stat primesc apoi defilarea 
companiei de onoare.

Numeroși bucureșteni. aflațl pe 
aeroport, aplaudă cu căldură, sa
lută cu entuziasm, pe cei doi pre
ședinți. manifestindu-și bucuria de 
a-1 avea ca oaspete pe solul po
porului mauritan, convingerea că’ 
vizita sa in România, convorbirile 
pe care le va avea cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor prietenești și de colaborare 

țele Olt, Argeș șl Vilcea. Au fost 
vizitate terenurile cooperativelor a- 
gricole unde există o bună expe
riență in irigarea din resurse loca
le a plantațiilor pomicole situate pe 
terenuri in pantă. Pe văile unor 
pîriuri — Plapcea, Vedea, Dîrjov, 
Iminogiu etc — au fost ridicate 
baraje și s-au amenajat lacuri de 
acumulare. Cu ajutorul motonom- 
pelor, apa este pompată pe terase 
și administrată pomilor. Participan- 
ții la schimbul de experiență au 
hotărît preluarea acestei initiative 
și aplicarea ei în unitățile din ju
dețele Argeș și Vilcea.

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Pe rlul Rebra se lucrează in pre
zent la construcția unui baraj. La
cul de acumulare care se va forma 
aici va constitui noua sursă de ali
mentare cu apă a orașului Năsaud. 
Concomitent, se lucrează Intens la 
noua uzină de apă. stația de trata
re. Se instalează conductele de a- 
ducțiune. La încheierea lucrărilor, 
debitul de ană potabilă al orașu
lui Nâsăud va fi de cinci ori mai 
mare.

MARAMUREȘ
La Sighetul Marmației a avut loc 

cea de-a VII-a ediție a expoziției- 
tirg a rasei de vaci Bruna de Ma
ramureș. Dintre cele peste 600 vite 

româno-mauritane, In folosul reci
proc. In același timp, ei exprimă, 
asemenea întregului popor, sen
timentele de deplină aprobare față 
de acest nou act de politică exter
nă întreprins de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, menit, 
prin implicațiile sale, să promove
ze ideile generoase ale păcii. înțe
legerii și conlucrării pașnice între 
popoare.

In aclamațiile mulțimii, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Moktar 
Ould Daddah iau loc intr-o mașină 
deschisă, escortată de motocicliști, 
indreotindu-se spre reședința re
zervată distinșilor oaspeți.

Pe traseul de la aeroport pînă 
In Capitală, ca și pe străzile ora
șului, mii de cetățeni ovaționează, 
salută cu căldură pe cei doi șefi 
de stat, care răspund cu cordiali
tate manifestărilor de prietenie șl 
stimă.

(Agerpres)

prezentate, pe primul loc s-a clasat 
vaca purtind numărul matricol 
2 312, care, in cea de-a treia lacta- 
ție, realizează o producție de lapte 
de 8 510 litri. Alte premii, la di
verse categorii de animale, au ob
ținut Centrul de reproducție și se
lecția animalelor Maramureș. I.A.S. 
Baia Mare, C.A.P. Groși și altele, 
precum și o serie de crescători in
dividuali.

SVCL4K4
La Combinatul de celuloză și 

hirtie din Suceava a intrat in func
țiune o nouă fabrică de carton on
dulat, cu o lună mai devreme față 
de prevederile planului. Primele 
cantități d<* carton ondulat au și 
fost expediate beneficiarilor.

ARGEȘ

La Curtea de Argeș a fost dată 
in funcțiune o fabrică de brinze- 
luri rc-alizatâ din fonduri de mică 
mecanizare. Capacitatea de prelu
crare a unității este de peste 30 000 
hl lapte de oaie și vacă. Prin lu
crări de extindere și utilare, se 
prevede ca, începind cu anul viitor, 
capacitatea noii fabrici să se du
bleze.
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jFAPJULj 
DIVERS

I „Lacul 
| Roșu“... 
I Bicaz
I Nu r vorba dc un „franiter" I 
Irfr denumire a vestitului Lac

Ro$u, ci de un fenomen natural I 
de-a dreptul uluitor, prin ine- | 
a'itul său : specialiștii jafiunii ' 

I de cercetare „Stejarul" din Pui- ■ 
I ffârafi au constatat că stratul de I 
• aloe care cresc pe porțiunile | 
Ivnde lacul dc acumulare Bicaz

este mai adine a atins o groși- I 
m? de peste 15 metri. Algele ou I 

Ia’uns acum in faza de „explo- ’
rie" {ti. spre uimirea tuturor, au i 
căpătat o culoare, roșiatică. De I 
aici și apa lacului de acumu- | 

I lore a început să se „cărărui- . 
I zească". Drept care, prin partea I 
| locului a 5i început sd circule I 
. o noud denumire ; „Lacul roșu.~ ’ 
I Bicaz". J

i Moartea
puiului

• de capnoara I
IUn pui frumos și blind de că- I 

prioară a murit de foame. A | 
[murit lingă mama lui, ucisă mi

șelește cu un foc de armă. Du- I 
pă ce rănile singerinde i-au I 
sleit puterile și n-a mai putut ! 

Isă alerge, căprioara-mamă s-a .
prăbușit. Puiul, neștiutor și ne- I 
ajutorat, a vegheat-o plnă s-a | I prăpădit și el. De foame. In
aceeași pădure, de lingă satul I 
Totoi. județul Alba, braconieri I 
lacomi au ucis, tot in aceste I 

I sile, alte trei căprioare. Pină ■ 
I acum n-au fost încă descoperiți. I

Surpriza
de la C. E. C. i

— Alo, rubrica Faptul divers 7 | 
Slntem filiala C.E.C. Harghita. 
Avem o surpriză pentru dv. I

— S-o auzim.
— De fapt, nu e chiar surprl- • 

zi. E vorba și de spiritul de e- i 
conomie, și de noroc, și... t
- Si ? , « 4. »— Și puteți să senețt ca o fe- 

meie de aici, pe nume I. I
kos. a ciștigat o „Dacia 1300 I 
la ultima tragere trimestrială a • 
libretelor C.E.C.

— Nu-i o noutate. Sint sute | 
de ciștigători... I

— Or fi, dar ea a avut doua 
Ubrete și amindouâ i-au ieșit j 
ciștigătoare la aceeași tragere. I

De la Centrala C.E.C. ni s-a ' 
confirmat că. intr-adevăr, I. Do- i 
mokos din Harghita a ciștigat, I 
la aceeași tragere, două auto- | 
turisme. Nu ne rămîne decit 
să-i urăm drum bun. Cu care I 
din ele 7

Falsul ofițer | 
de miliție

Dîndu-se drept ofițer de mill- , 
He, Ștefan Bogdan din Vaslui a I 
început să împartă, in dreapta I 
și-n’stingă, tot felul de promi- 1 
siunl. De necrezut, dar s-au ga- t 
sit destui creduli care să-l în- I 
credințeze, contra cost, păsurile | 
lor. De la Ion Mânu a încasat 
1 500 lei pentru a-i facilita ob- I 
ținerea unei diplome de... teolog. I 
De la Chirilă Costică a primit 
5 200 lei pentru a-i „aranja“ o I 
căsătorie ideală, cu o fată I 
frumoasă foc, care fată ha- I 
bar n-avea nici de Bogdan, • 
nici de Costică. Bani grei I 
a luat și de la Gh. Mărgă- | 
rit, V. Năstase și C. Paiu, cărora 
le-a întocmit niște „dosare per- I 
sonale" pentru trimitere, chipu- I 
rile, la specializare. A venit insă I 
și rindul falsului ofițer de mili- i 
ție să i se întocmească un do- I 
sar, in baza căruia Tribunalul | 
județean Brașov l-a condamnat 
la 2 ani închisoare. Sentința a I 
rămas definitivă.

| Trăsnetul
I și proiectilul i

In mijlocul unei frumoase pă-

Iduri de brazi, Nica Nicolae, Ni- I 
ca Ștefan și loan Macarie, de la I 
Unitatea forestieră de exploata- | 
Ire și transport Cimpuiung-Su- . 
ceava, munceau de zor. Venind I 
pauza de masă, cei trei și-au I 

. luat merindele și s-au așezat la 
I umbra unui copac. Ca din se- I 
I nin, s-a stirnit un nor negru, I 
• coboritor, au răpăit primele pi- I I cătun de ploaie și, odată cu ele, ■

un trăsnet a retezat crengile co- I 
pacului. După traiectoria tras- I 

. netului, acesta n-ar fi avut ur- 
I mări asupra celor trei, dacă... I 
I Dacă la rădăcina copacului nu I 
* s-ar fi aflat un proiectil, ascuns I 
Iîncâ de pe vremea războiului. .

Proiectilul a explodat și cei trei I 
au fost accidentați — primul cu | 

I invaliditate (amputarea unui P'-
cior), iar ceilalți doi cu incapa- I 
citate temporară de muncă.

| Nu-i bine!
I Miercuri. 19 iunie, spre seară, i 

în stația de la Palatul pionie- I 
rilor opresc și pleacă, unul după I 
altul, troleibuzele 90 și 93, auto-

I buzele 39 și 74. Numai autobu- I 
zele nr. 36 șl 80 (numere care | 
au mai fost „clientele" rubricii I

I noastre) nu catadicsesc să vină. ■ 
Le așteaptă zeci și zeci de oa- I 
meni. In sfirșit, la ora 20,13, a- |

Ipare autobuzul 32—B—9 143 de 
pe linia 80. O surpriză de zile I 
mari : neaglomerat. !

— Nu vă mai inghesuiți — I 
Iatrigă șoferul. Merg pe linia 39. .

— Bine, dar scrie pe el 80, I 
iar autobuze 39 au mai trecut | 

Ivreo citeva goale-goluțe.
— Scrie 80. dar merg pe 39. E S 

bine ?
Preferăm răspuns în scris.

Rubrică redociatd de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteil” I

în actualul cincinal, localității» ju
dețului Tulcea au Înaintat cu pași 
mari spre civilizație fi progres. 
Au Intrat In funcțiune 20 noi 
capacități de producție industria
lă. au apărut cartiere întregi de 
locuințe, școli, crcșe și grădinițe, 
magazine ele. Urmare fireasci a 
creșterii numărului dc lucrători In 
Industrie, Inr printre aceștia al fe
meilor (care reprezintă 35 la aulă 
din total, mal mult decit media pe 
țnrft și 49.7 la sută din populația 
activă a județului), standardul do 
viață a crescut simțitor. Dat fiind 
gradul înalt de participare a femeilor 
la activitatea productivă, este firesc 
să se dezvolte. In mod corespunză
tor, si sectorul serviciilor publice, 
menite să lo aju
te In îmbinarea 
cit mai armo
nioasă a îndato
ririlor la locul 
de muncă cu atri
buțiile de gospo
dine șl mame.

Aceasta a fost 
și tema discuției 
la masa rotundă, 
organizată dc re
dacția ziarului 
nostru Ia Tulcea. 
Pentru ca între
bările sft capete 
pe loc răspunsuri, 
în jurul mesei 
s-au aflat nu nu
mai femei, ci și 
reprezentanți ai 
instituțiilor care 
organizează a- 
ceste servicii. In
vitatele noastre 
au adus In discu
ție probleme in
teresante și di
verse. încercăm o sinteză.

De la tovarășa Julieta Llpșa. se
cretară a Comitetului municipal de 
partid Tulcea, de la alți interlocu
tori, am aflat ceea ce s-a întreprins 
in județ in această direcție. „Se știe 
cit de importante slnt pentru mame 
creșele și grădinițele de copii. în 
județul nostru erau foarte puține a- 
semenea instituții. A trebuit să 
construim și să amenajăm. în pre
zent, peste 9 300 de copii sint cu
prinși in învățămîntul preșcolar, cu 
3 500 mai mult ca in anul trecut. La 
sate, in timpul campaniei agricole, 
funcționează 83 de grădinițe sezo
niere, cite una in fiecare coopera
tivă. Se mai află in construcție două 
creșe — la Tulcea și Măcin, precum 
și o clădire combinată — creșă cu 
grădiniță — în cartierul 23 August 
din Tulcea. în urma aplicării de
cretului cu privire la folosirea spa
țiului din instituții, s-au eliberat 
trei localuri ce vor fi, în cel mai 
scurt timp, amenajate pentru copiii 
muncitoarelor de la trei mari între
prinderi — de industrializare a lap
telui, a cărnii și „Dunărea". în a- 
cest fel se vor satisface toate cere
rile nerezolvate pină în prezent. 
S-au realizat și unele dintre dezi
deratele adresate comerțului. Exis
tă în județ o rețea comercială 
incomparabil mai bună, mai mo
dernă decit cu doar cițiva ani 
în urmă. Au apărut forme noi 
de comerț : avem la dispoziție două

OMAGIU MUNCII
La Piatra Neamț a avut loc o 

sărbătoare dedicată oamenilor mun
cii din acest județ care pentru rea
lizările lor deosebite In activitatea 
de producție, în domeniul științei, 
tehnicii, culturii și sportului au 
fost distinși cu diferite titluri, cu 
ordine și medalii. Din programul 
bogat al acestui omagiu adus mun
cii amintim vernisajul unei expo
ziții de distincții și diferite trofee 
ale muncii, simpozionul „Munca și 
creația in împlinirea marilor idea
luri", o masă rotundă pe tema „Se
cretul performanțelor" cu participa
rea eroilor muncii socialiste, a ino
vatorilor și inventatorilor, viziona
rea filmului monografic „Geneze", 
realizat in județul Neamț, un spec
tacol omagial dedicat fruntașilor in 
producție. (I. Manea)

„AMBASADORII 
PRIETENIEI"

La Casa orășenească de cultură 
din Bistrița a avut loc un frumos 
spectacol prezentat de ansamblul 
muzical-coregrafic „Lamplighters", 
format din elevi ai unui colegiu 
din Mississippi — S.U.A. în pro
gram : piese de muzică ușoară, in
terpretate de grupul vocal, formația 
instrumentală, soliștii vocali și in
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„ROMÂNIA-FILM" prezintă, în cadrul programului 
MARI SUCCESE ALE ECRANULUI, filmul american

„ȘAPTE PĂCATE“

Regia: Tay Garnet. Cu: Marlene Dietrich. John V/ayne

case de comenzi pentru produse ali
mentare sl una pentru combustibili 
solizi (lemne și cărbuni) ; au luat 
ființă o unitate nouă „Gospodina", o 
pensiune pentru elevi, putem primi 
laptele la domiciliu, pe bază do abo
nament. Cu tonte acestea, nu putem 
■ocoli Îndeplinite prevederile progra
mului întocmit in urma plenarei din 
iunie".

Interlocutoarele noastre nu s-au 
sfiit să le spună deschis reprezen
tanților comerțului că unele dintre 
acțiunile bine pornite nu prins a 
șchiopăta.

— Casele de comenzi sint un lucru 
bun — remarca tovarășa Lucrcțla 
Vasllescu, directorul direcției jude
țene de statistică. Pui mina pe tele

Au cuvântul gospodinele 
' din Tuicea

fon și al acasă toate cumpărăturile. 
Dar nu o dată se întimplă să te tir- 
guieștl cu persoana de la celălalt 
capăt al firului asupra orei cind ești 
acasă pentru a primi comanda. Ace
lași reproș îl pot face și cu priviră 
la aprovizionarea cu lapte la domi
ciliu. Bună idee I Dar de ce dimi
neața trebuie să stai ca pe ghimpi 
în așteptarea sticlei cu lapte, care 
nu vine in timpul util ?

— O idee la fel de bună inițial, 
dar degradată pe parcurs, este și a- 
ceea a amplasării in apropierea între
prinderilor unde lucrează multe femei 
a unor mici magazine sau chioșcuri 
alimentare. Lingă întreprinderea 
noastră — spunea Anastasia Costan, 
tehnician la fabrica de conserve „Du
nărea" — se află un mic magazin 
alimentar care ar putea fi de un real 
folos celor peste 2 000 de muncitoa
re. Dar intri să-ți cumperi cele de 
trebuință și ieși cu mina goală : hal
vaua se află lineă scrumbiile afuma
te, napolitanele lingă săpun, marga
rina lingă țigări. Cit despre lapte, 
cind venea de la Constanța se mai 
găsea ; acum, cind întreprinderea de 
industrializare a laptelui se află 
vizavi, nu se mai găsește?!

— Nu știu cum o fi magazinul de 
lingă „Dunărea", a continuat Gher
ghina Luchian, educatoare din comu
na Mahmudia, dar cel din comuna 
noastră arată foarte bine pe din
afară ! Dacă însă Intri înăuntru, cu 
gindul să cumperi, iți schimbi păre

strumentiști al ansamblului. Spec
tacolul dat de elevii americani, cu 
prilejul vizitei pe care o fac in 
țara noastră în calitate de „amba
sadori ai prieteniei", s-a bucurat de 
primirea călduroasă a publicului 
din orașul Bistrița. (Ion Anghcl).

„TURUL CETĂȚILOR"
Timp de 6 zile, în județul Bra

șov se desfășoară o amplă manifes
tare cultural-sportivă : ștafeta ci- 
clo-turistică „Turul cetăților". E- 
chipaje de pionieri din Brașov. Fă
găraș, Săcele și Codlea, care par
ticipă la această manifestare, vor 
parcurge un traseu care cuprinde 
locuri legate de evenimentele de
clanșate de insurecția națională ar
mată antifascistă din august 1944. 
Cu acest prilej, pionierii ciclo-tu-
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re». Aprovizionarea este adesea In 
contratimp : acum, dacă vrei sandale, 
o rochie ușoară de vară, ți se oferă 
paltoane. Nu departe se nflâ o uni
tate „Gostat". încăpătoare, luminată 
feeric, dar nu vinde decit băuturi 1 

Observații critice cu privire la or
ganizarea serviciilor dc către comerț 
au mai făcut șl Elena Căllncscu, 
președinta comitetului orășenesc al 
femeilor din Babadag („în orașul In 
care se face cca mal gustoasă pilno 
din Dobrogcn, cornurile, chiflele sint 
o problemă. De ce ?"), Steluța Ale
xandru, medic In Măcin („Orașul s-a 
dezvoltat mai mult către periferic, 
dar comerțul a rămas In centru..."), 
Marla Popescu, funcționară la între
prinderea cinematografică județea

nă, și altele. Ce eu de spus comer- 
cianții ? Răspunsul l-am primit din 
partea tovarășului Alexandru Pop, 
directorul direcției comerciale jude
țene.

— Fără îndoială, observațiile sint 
întemeiate. Am făcut multe, dar și 
mai multe au rămas de lăcut și ele 
figurează pe agenda de lucru a di
recției comerciale : mai buna acope
rire teritorială, in special a noilor 
cartiere ; consolidarea formelor de 
comerț la domiciliu ; pătrunderea 
mai curajoasă a comerțului în între
prinderile unde muncesc multe fe
mei. (Din păcate, la acest capitol am 
avea multă nevoie de sprijinul și 
colaborarea întreprinderilor. Dar 
pină acum nu am primit nici o soli
citare din partea vreunei întreprin
deri pentru deschiderea unui bufet, 
a unei minicase de comenzi, sau alt
ceva asemănător. Sigur, aceasta nu 
scuză lipsa noastră de inițiativă). Se 
cere diversificată gama semiprepa- 
ratelor și preparatelor culinare (un 
început am făcut, dar încă timid), 
este nevoie să asigurăm tot timpul 
in magazine sortimentele ieftine ele, 
etc.

...Nădăjduim că toate aceste hune 
Intenții nu vor zăbovi prea mult in 
agendă...

Interlocutoarele noastre — Intra 
care și Virginia Vîrgolicl, învăță
toare în comuna Dăieni — s-au 
oprit in cursul discuției și asupra 
necesității ca unele treburi casnice, 

riști vor participa la evocări istori
ce și programe cultural-educative 
patriotice. (Nicolae Mocanu).

EXPOZJȚII
• Studenții Facultății de desen a 

Universității „Al. I. Cuza“ din Iași 
au deschis o expoziție de pictură, 
grafică și artă decorativă. Lucră
rile au fost realizate in atelierul- 
șeoală al facultății și în cadrul ac
tivităților cenaclului artistic „Ște
fan Luchian". (Manole Corcaci).

o în sala Forum din municipiul 
Arad a avut loc vernisajul celei 
de a 3-a expoziții județene de artă 
naivă. Ea cuprinde 42 de lucrări 
ale unor cunoscuți artiști plastici 
amatori cum sint : Ion Niță Nico- 
din, Petru Mihuț, Rodica Nicodin, 
Petru Roman, Pavel Biro, Martin 
Lingurar și alții, care in imagini 
sugestive înfățișează adlncile trans
formări petrecute in viața oame
nilor șl a satelor din zona Mun
ților Apuseni. (Constantin Simion).

• Sălile Muzeului de artă din 
Cluj găzduiesc, in aceste zile, 150 
de lucrări de pictură ale celor mai 
mici creatori din județ — pionieri 
și școlari — selecționate din cele 
citeva mii prezentate la concursul 
de creație din școlile de pe tot 
cuprinsul județului. (Al. Mureșan).

Startul „vacanței 
mari" a fost dat ! Cu 
citeva săptămini in 
urmă, preșcolarii um
pleau cu voioșia lor 
taberele de la mun
te și de pe lito
ralul Mării Negre. A 
doua zi după înche
ierea festivă a cursu
rilor școlare. ștafeta 
vacanței a fost pre
luată de școlarii și 
pionierii care au po
posit la Năvodari sau 
au pornit in drumeție 
pe meleagurile țârii. 
Firesc, „al patrulea 
trimestru școlar" a 
fost pregătit din timp, 
cu asiduitate, de fo
rurile de resort, de e- 
ducatori, de elevii în
șiși. Programele de re
creație și odihnă sint 
bogate, preocupările 
tineretului școlar vor 
fi diverse, continuind 
cu eficiență, in condi
țiile specifice vacan
ței, opera educativă a 
școlii, a organizațiilor 
de tineret. Ne prile
juiește această afir
mație și un sondaj in 
citeva județe ale țării 
— Timiș, Maramureș, 
Iași, Ialomița, Cluj, 
Vrancea — făcut in a- 
ceste prime zile de 
vacanță, cu concursul 
corespondenților jude
țeni.

Ca o noutate a a- 
cestui sezon estival 
menționăm creșterea 
numărului și diversi
ficarea profilului sa
telor de vacanță : 4 
noi asemenea locuri 
de odihnă, cu o ca
pacitate de 3 000 io; uri 
pe serie, se vor în
ființa în județiu Ma
ramureș, Ia Blidari, 
Nistru, Valea Vinului 
și Agriș : unul la Că
lărași și tabere in 

corturi la Fetești, A- 
mara, Țăndărei, Bor- 
cea, pentru 3 000 de 
copii din județul Ia
lomița ; 3 tabere per
manente și 8 tabere 
sezoniere pentru elevii 
din județul Iași ș.a. 
Lucru deosebit de 
semnificativ, aceste 
sate de vacanță au 
fost realizate cu posi

bilități locale, prin 
contribuția materială 
a unor Întreprinderi 
și instituții, prin mun
ca directă a elevilor 
înșiși, a părinților lor. 
Consemnăm la acest 
capitol și realizarea 
liceului „Al. I. Cuza“ 
din Focșani. Elevii, 
împreună cu profeso
rii lor, au preluat o 
construcție părăsită de 
pe pitoreasca vale a 
Putnei și au amena
jat-o intr-un autentic 
stil vrincean. în ate- 
lierele-școală, elevii au 
lucrat mobilierul, ele
vele au cusut, cu mo
tive tradiționale loca
le, perdelele, lenjeria 
de pat, au confecțio
nat aplice și alte de- 
corațiuni de interior.

pe care încă le fac cu multă trudă șl 
pierdere de vreme, sfl fie p» eluate 
de anumite servicii publice, ce se 
cor înființate și dezvoltate, atit In 
orașe, cil șl In comune. De pildă, 
spălătoriile, cărora cu dragă Inimă 
gospodinele le-ar încredința lenjeria. 
In județ exLstă doar cilcva aseme
nea unități, cu o capacitate redusă. 
Ele nr fi trebuit să fie organizate 
fie do Industria locală, fie de coo
perația meșteșugărească. Dar. copi
lul cu două moașe...

O propunere interesantă n făcut 
Constanța GrinjalA. proșodfntn Co
mitetului municipal al femeilor 
Tulcea. ..în multe orașe din țară 
există unități de servire a populației 
cărora te poți adresa cind al nevoie 

dc o persoană de 
încredere pe care 
să o Ițiși în casă 
pentru n-ți fnce 
curățenie genera
lă. spălntul rufe
lor, ingrijitul co
piilor mici sau al 
unor bolnavi. De 
ce să nu se înfi
ințeze șl In orașul 
nostru asemenea 
unități ? Ele ar 
fi de mare utili
tate femeilor care 
lucrează în pro
ducție".

Gospodinele de 
la sate au alt gen 
de cerințe : „La 
noi, orice fată 
care se mărită are 
col puțin două 
plăpumi. fără a 
le mal pune la 
socoteală pe cele 
necesare In orice 
gospodărie, chiar 

fără fete de măritat. în comu
na noastră, relata învățătoarea 
Virginia Vîrgolicl, sint citeva
meștere plăpumărese, dar tarifele pe 
care le pretind sint prea pipărate. 
Ar trebui să se înființeze un atelier 
al unei cooperative. Eventual, com
binat cu unul de tricotaje — și aces
tea foarte solicitate".

— Ce șanse de aplicare au aceste 
propuneri ? — a fost întrebat tova
rășul Ion Ștefăncscu, vicepreședinte 
al U.J.C.M. Tulcea, aflat de față.

— $1 noi ne-am gindit la înfiin
țarea unor servicii casnice pe lingă 
cooperativa „Unirea". Deocamdată, 
slntem in faza de studiu (!) Cit pri
vește atelierul de plăpumi, n-avem 
utilaje... (Adică un darac și ac cu 
ață ! !)...

Este limpede : tovarășii de la 
U.J.C.M. trebuie să recunoască, des
chis și sincer, că lipsa lor de ima
ginație și inițiativă ar putea fi înlo
cuită cu o mai multă receptivitate 
la propunerile pe care gospodinele 
le fac. De altfel, apelul la receptivi
tate este adresat și celorlalte foruri 
județene care organizează serviciile 
publice necesare ușurării muncii 
casnice a femeilor din activitatea 
productivă. Satisfacerea acestor ce
rințe ar întregi eforturile evidente 
ce s-au făcut și al căror rezultat 
concret este meritoriu.

Rodica ȘERBAN

PROqHAJIUL J

16.00 — 17.00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri : Noi lnttmplflrl 

cu Pik și Tik.
10.30 Telejurnal.
20,00 România — Anul XXX. Re

vista social-politică TV.
20,40 Film artistic : „Stan șl Bran... 

detectivi de ocazie". Premie
ra pe țară.

21,50 Selecțlunl din Festivalul in
ternațional de muzică ușoară 
..Orfeul de aur".

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Cintece de luptă. Spectacol 

TV de balet.
17,50 Publicitate.
17,55 Film artistic : „O zl mat lun

gă decit un an" — producție 
a studiourilor cinematogra
fice iugoslave. Premieră TV.

10.10 Reportaj TV : „Ceea ce n-a 
spus HIpocrat".

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini de mare popularitate 

din muzica de operă.
20.30 O viață pentru o idee : Ale

xandru Odobescu.
21,00 Desene animate.
21,15 „Pentru fetele din țara mea“ 

— muzică ușoară.
21.30 Bucureștiul azi.
21,45 Biblioteca pentru toți : Vlo- 

tor Ion Popa.

Tabăra lor de la 
Lepșa, cu o capacita
te de 35 locuri pe 
serie, va oferi găzdui
re elevilor liceului, 
membri ai cercurilor 
de diferite profiluri ; 
tot aici, elevii focșă- 
neni vor primi in 
ospeție și colegi din 
alte părți ale țării.

Inițiativa și fan

VACANȚA MARE
• EXCURSII Șl DRUMEȚII EDUCATIVE ® IN FIECARE LOCALITATE > 
CLUSURI PIONIEREȘTI, TABERE DE CURTE • SATELE DE VACANTĂ IȘI 
AȘTEAPTĂ OASPEȚII O LARGĂ PARTICIPARE A ELEVILOR LA ACȚIUNI 

DE MUNCĂ PATRIOTICA

tezia „beneficiarilor" 
vacanței șl-au spus 
cuvintul și în îmbo
gățirea modalităților 
de odihnă și recrea
ție. Astfel, 1 000 de 
elevi din județul Ti
miș, cu concursul pro
fesorilor și al foruri
lor locale, vor parti
cipa la o tabără- 
cxcursie pe vapor, cu 
itinerarul Timișoara — 
Tulcea — Constanța 
—Timișoara, ce va in
clude și vizitarea Del
tei Dunării și a lito
ralului. Pionierii din 
Iași vor organiza 20 de 
tabere-expediție in 
munții Neamțului și 
Țara Birsei și pe li
toral. Pentru elevii 
din județul Cluj care 
rămin peste vară a-

In sala „Dalles" din Capitală s-a deschis

Salonul național de grafică 1974

Sala „Dalles" din Capitală găz
duiește, incepînd de joi, Salonul 
național de grafică 1974. Sint pre
zentate 379 de lucrări — grafică de 
șevalet, desene, gravuri, afișe, ilus
trații de carte — semnate de 180 
de artiști din întreaga țară.

Concepută ca un omagiu al grafi
cienilor în lntimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și a celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., expoziția oferă un 
larg orizont tematic, reunind lu
crări ce abordează subiecte dintre 
cele mai diverse, imagini încărcate

CURSURI FĂRĂ FRECVENJĂ
ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR AGRICOL
începind cu anul universitar 

1974—1975 se organizează cursuri 
fără frecvență, cu durata de 5 ani, 
pentru specialitățile agricultură, 
horticulturâ, zootehnie și economia 
agriculturii, în cadrul următoarelor 
instituții de învățămint superior :

— Institutul agronomic „N. Băl- 
cescu" din București, pentru spe-’ 
cialitățile : agricultură, horticultu
ra, zootehnie și economia agricul
turii ;

— Institutul agronomic „Dr. Pe
tru Groza" din Cluj, pentru spe
cialitățile zootehnie și economia a- 
griculturii :

— Institutul agronomic „Ion Io- 
nescu de la Brad" din Iași, pentru 
specialitățile horticultura și econo
mia agriculturii ;

— Institutul agronomic din Timi
șoara, pentru specialitățile agricul
tură și economia agriculturii ;

— Universitatea din Craiova, pen
tru specialitatea economia agricul
turii.

Se pot prezenta la concursul de 
admitere pentru invățămintul su
perior agricol fără frecvență ca
drele din agricultură care lucrează 
în specialitatea in care doresc să-și 
completeze studiile, au absolvit li
ceul cu diplomă de bacalaureat sau 
o școală echivalentă cu diplomă, 
au obținut rezultate bune in pro

Manifestarea pionierească
„MARȘUL VICTORIEI44

Partidul e in toate : e trainic 
făgaș / Ce duce spre cea mai inaltâ 
dreptate ; / In el adevărul iși are 
sălaș, / E sabia care lovește in 
vrăjmaș / Și mina ce vindecă toate. 
Aceste versuri, alese din poemul 
„Partidul" de George Lesnea, au 
devenit parola „Marșului Victoriei", 
manifestare pionierească de masă 
dedicată aniversării eliberării pa
triei și celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

La auzul acestui semnal, trans
mis joi dimineața la posturile 
noastre de radio, in cadrul unei e- 
misiuni pentru purtătorii cravate
lor roșii cu tricolor, sute de mii de 
copii din intreg cuprinsul țării s-au 
îndreptat in grabă spre școlile și 
detașamentele de pionieri, de unde 
au pornit în această acțiune, îm
preună cu elevii-uteciști, care au 
ținut, la rindul lor, să ia parte în

casă, în fiecare mu
nicipiu șl oraș — iar 
la sate, in fiecare 
școală mai mare — 
vor fi deschise pe 
toată durata vacanței, 
cluburi cu diferite 
profiluri — cultural, ar
tistic, sportiv. In mu
nicipiul Cluj, la Casa 
de cultură a studenți
lor, în parcul Un.ver-

■ității, la stadionul 
„Clujana" și Ia clu
burile muncitorești se 
vor organiza progra
me speciale pentru 
școlari. Și în muni
cipiul Iași se vor or
ganiza 12 asemenea 
cluburi, Ia case de 
cultură și intr-o serie 
de școli, iar in comu
nele cu populație șco
lară mai numeroasă 
vor fi amenajate clu
buri pionierești și ta
bere de curte.

în fiecare din jude
țele amintite ni s-a 
semnalat sporirea nu
mărului de pionieri 
care participă la ex
pedițiile „Cutezătorii", 
a elevilor înscriși la 
excursii și drumeții pe 
cele mai diferite iti

nerare. După cum 
pretutindeni ne-au 
fost prezentate nume
roase acțiuni și ma
nifestări de amploare 
— culturale, artistice, 
sportive — cu un bo
gat conținut educativ, 
dedicate marilor eve
nimente politice ale 
anului : a XXX-a ani
versare a eliberării și

Congresul al XI-lea al 
partidului.

între preocupările 
educative ale vacan
ței se înscriu, la loc 
de cinste, cele legate 
de participarea tinere
tului școlar la acțiuni 
de muncă patriotică. 
Elevii vor fi prezenți 
pe marile șantiere na
ționale ale tinerelului, 
in campania de între
ținere a culturilor și 
de recoltare in agri
cultură, vor efectua 
practica de producție 
în fabrici și întreprin
deri, pe șantiere de 
construcții. In același 
timp, in fiecare ju
deț, o serie de obiec
tive Bocial-culturale și 
de interes local aflate 
in construcție au fost

de sens ale realității românești 
contemporane.

La vernisaj au participat Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii șl Educației Socia
liste, acad. Ion Jalea, președinte de 
onoare al Uniunii artiștilor plastici, 
membri ai conducerii U.A.P., ar
tiști, critici de artă, un numeros 
public.

Cuvintul de deschidere a manifes
tării a fost rostit de criticul de artă 
Ion Frunzetti, vicepreședinte al 
U.A.P.

(Agerpres)

ducție, au o vechime de minimum 
5 ani efectiv in producția agricolă.

Pentru economia agriculturii, sta
giul este de 3 ani.

Concursul va avea loc începind 
cu data de 10 iulie 1974.

înscrierea candidaților pentru 
concursul de admitere se face la 
secretariatele facultăților pină în 
preziua concursului.

Actele cerute la înscriere, obiec
tele de concurs și programele șco
lare, desfășurarea concursului de 
admitere pentru cursurile fără frec
vență sint aceleași ca și la con
cursul de admitere pentru învâță- 
mintul de zi. Candidații vor prezen
ta, in același timp, și o recoman
dare de la unitatea în care lucrea
ză, cu specificarea vechimii efecti
ve în specialitate, certificată de că
tre organele agricole județene si a- 
probată de M.A.I.A.A., care să a- 
teste că persoana recomandată a 
obținut bune rezultate in produc
ție.

Pentru prezentarea la concursul 
de admitere în invățămintul supe
rior agricol fără frecvență se a- 
cordă, o singură dată, candidaților 
un concediu de studii, fără plată, 
de oină la 30 zile calendaristice a- 
nual, in afara concediului de o- 
dihnă.

(Agerpres)

mare număr la omagiala manifes
tare închinată marilor evenimente 
ale anului jubiliar 1974.

„Marșul Victoriei" iși propune să 
antreneze pe elevi la acțiuni po
litico-educative, menite să con
tribuie la mai buna cunoaștere 
a tradițiilor revoluționare ale po
porului nostru, ale luptei sale pen
tru independență națională și li
bertate socială, a celor mai impor
tante momente ale insurecției na
ționale antifasciste armate, a reali
zărilor obținute de părinții lor in 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Faza finală a concursului va fl 
organizată intre 12 și 18 august, in 
cadrul unei tabere, In masivul Fă
găraș, unde vor fi prezente echi
pajele tuturor județelor și munici
piului București.

(Agerpres)

„preluate" de tine
retul școlar șl uni
versitar. Lista acesto
ra e deosebit de bo
gată : finisarea Casei 
tineretului la Timi
șoara, consolidarea 
malului riului Lăpuș 
(la Săcălășeni), con
struirea unor ferme 
zootehnice și a unor 
sisteme de irigații la 
Dămăcușeni — in ju
dețul Maramureș, și 
multe altele. Va fi 
continuată cu intensi
tate campania de re
coltare a plantelor me
dicinale și a fructe
lor de pădure, de re
cuperare a deșeurilor 
de hirtie, metale, tex
tile etc.

Deci, acestea sint o- 
rizonturile educative 
ale „vacanței mari". 
S-au investit, după 
cum am putut consta
ta. importante fon
duri materiale din bu
getul statului, din bu
getul consiliilor popu
lare, la care s-a adău
gat contribuția unită
ților economice, a pă
rinților elevilor. S-au 
făcut eforturi de ima
ginație și fantezie 
pentru a pune la punct 
itinerare de drumeții, 
programe de tabără, 
variate manifestări 
cultural-educative. De 
aceea este deosebit 
de important ca toa
te acestea să fie fi
nalizate cu eficiență, 
să prindă viață, să 
contribuie cu adevărat 
la lărgiroa orizontu
rilor educative ale 
vacanței tinerelului 
școlar.

Horica 
DINULESCU4
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VIZIIA PHESEDINTELUI ALES AL COLUMBIEI, 
DO. ALFONSO LOPEZ MICUE1SEN

Președintele alea al Republicii 
Columbia, dr Alfonso Lopez Ml- 
chelsen, și doamna Cecilia Ca
ballero de LApei au vizitat, în 
cursul dupS-amlezll de joi. Mu
zeul de latorie al Republicii So
cialiste România.

Oaspeții au fost întlmpinați la 
sosire de Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale șl politice, și prof. dr. Flo- 
r an Georgescu, directorul muzeu
lui. după care au vizitat unele din 
rele 62 de săli ale acestui presti
gios lăcaș de cultură.

Președintele Alfonso Ldpez Ml- 
ehelsen și soția sa au examinat cu 
acest prilej vestigii ale celor mai 
îndepărtate epoci ale Istoriei de 
pe pămîntul țârii noastre — măr
turii ale unei străvechi culturi. 
Dintre aceste exponate de inesti

mabilă valoare au reținut înde
lung atenția oaspeților frumoasele 
vase de ceramică ale culturii Cu- 
cutenl șl celebra statuetă din epo
ca neolitică cunoscută sub numele 
de „Glnditorul". A fost prezentată, 
de asemenea, evoluția uneltelor 
de producție din străvechi tim
puri, precum șl mărturii ale civi
lizației din epoca bronzului și a 
fierului.

Se parcurg apoi sălile care în
fățișează istoria și civilizația geto- 
dacllor.

în lapidarium, înaltului oaspete 
îi sînt înfățișate copia Columnei 
lui Traian, precum și numeroase 
piese din epoca antică și medie
vală, dintre cele mai reprezenta
tive. descoperite pe teritoriul țârii 
noastre.

Oaspeții vizitează, de asemenea.

sala unde sînt expuse peste 5 000 
de obiecte de mare valoare, care 
alcătuiesc un prețios tezaur al is
toriei poporului român, al culturii 
și artei sale.

Dr. Alfonso Ldpez Michelsen a 
semnat apoi în cartea de onoare a 
muzeului.

La plecare, un mare număr de 
cetățeni ai Capitalei au salutat cu 
căldură pe înaltul oaspete co
lumbian.

♦

în aceeași zi, președintele ales 
al Columbiei și soția sa au făcut 
o vizită la Institutul național de 
gerontologie și geriatrie, unde au 
fost salutați de acad. prof. dr. 
Theodor Burghele, ministrul sănă
tății, și acad. prof. dr. docent Ana 
Aslan.

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Joi după-smiRză, tovarășii Ilie 

Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.H , 
președintele Consiliului Ceniral dc 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice si Sociale, ș| Ștefan An
drei. secretar el C.C. rd P.C.R., s-au 
Intilnlt cn Filiflng Sissoko, secretar 
permanent al Comitetului Militar do 
Eliberare Naționala din Mali, care

fnce o vizită In țar» noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme dc interes comun 
privind preocupările actuale alo 
celor două tfid și dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre poporul român 
și poporul mnlian.

Vizita delegației economice din Bangladesh
Joi dimineAța. Ion Pățan, vlceprlm- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior ?l cooperării eco
nomice Internaționale, a primit dele
gația economică din Republic^ 
Popularii Bangladesh, condusă de 
prof. Rahman Sobhan, membru In 
Comisia de planificare, ministru de 
stat.

In cadrul tntilniril nu fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
cooperării economice, tehnice și ști
ințifice dintre cele două țări, extin
derea și diversificarea relațiilor co
merciale.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro

mânia, George MacoveSCU, a primit 
pe șeful delegației economice a Re
publicii Populare Bangladesh, prof. 
Rahman Sobhan.

La întrevederi a asistat A. R. S. 
Doha, ambasadorul R. P. Bangladesh 
in țara noastră.

*
Tot Joi au continuat convorbirile 

intre delegația română, condusă de 
Nicolae M. Nicolae, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, și delegația din Ban
gladesh.

(Agerpres)

întrevederi ale ministrului comerțului exterior
al Republicii Arabe Egipt

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE INTRE
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Șl STATUL MAURITIUS

Cronica zilei

! BIN ȚăRILE SOCiAL1STE

R. P. UNGARĂ

Uzina din palatul de cristal

KIirț=.trul comerțului exterior al 
Republicii Arabe Egipt. Fathi A. M. 
El Metbouly, care șe află în tara 
noastră, in fruntea unei delegații e- 
eonomice egiptene, in vederea în
cheierii Protocolului comercial pri- 
\ nd schimburile de mărfuri intre 
cele două țâri pe anul 1974, a avut, 
joi dimineața, o întrevedere cu Vir
gil Actarian. ministrul industriei 
construct iilor de mașini-unelte și e- 
leetrotehniclt Cu acest prilej s-a 
făcut o trecere în revistă a dome
niilor specifice colaborării dintre

cele două țări, expriniindu-se Inte
resul reciproc pentru lărgirea și di
versificarea relațiilor romăno-egip- 
tene in domeniul Industriei electro
nice si electrotehnice.

In cursul zilei, ministrul egiptean 
a vizitat întreprinderile bucureștene 
„Electronica** $t „Electromagnetica".

în cinstea oaspeților. Ion Pățan, 
v ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a o- 
ferit un dejun.

în dorința unei mal bune cunoaș
teri reciproce și pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre ele, In interesul ce
lor două popoare, Republica Socia-,

listă România și statul Mauritius au 
căzut de acord să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă, 
incepind cu data de 25 iunie 1974.

Sosirea unei delegații a fabricii de ciment

La Invitația Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, joi 
a sosit intr-o vizită în tara noastră 
T., E. Westerterp, ministrul transpor
turilor si apelor din Olanda. La so
sire, pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor.

A fost de față Pieter V. Putman- 
Cramer. ambasadorul Olandei la 
București.

(Agerpres)
„Jose Merceron" din orașul Santiago de Cuba

vremea
Timpul probabil pentru 22. 23 șl 24 

Iunie. In țară : Vremea ușor insta
bilă. cu cerul variabil. Pe alocuri 
vor cădea averse de ploaie în cursul

după-amiezelor. Vînt slab pină la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 7 și 17 grade, iar 
maximele ințre 18 și 28 grade. In 
București : Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi temporar noros. favora
bil aversei de ploaie in cursul după- 
amiezii. Vînt slab pină la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară la 
Început, apoi in creștere.

La invitația tovarășului 
Ceaușescu, secretar general 
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
adresată cu prilejul vizitei în Re
publica Cuba, a sosit in Capitală o 
delegație a fabricii de ciment „Jos£ 
Mcrceron" din orașul Santiago de 
Cuba, condusă de tovarășul Bon* 
Fontanals Perez, directorul între
prinderii.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Ion Po
pescu, secretar al Comitetului de

Nicolae 
al Par-

din Capitală, 
general

partid al sectorului 5
Nicu Constantin, directorul 
al Uzinei de mașini grele-București, 
de activiști de partid.

Au fost de față membri ai Am
basadei Republicii Cuba la Bucu
rești.

In timpul șederii în tara noas’ră, 
delegația va vizita o serie de obiec
tive economice și social-culturale, 
va avea convorbiri la organe de 
partid și de stat, se va intilni cu oa
meni ai muncii.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit din partea mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Islanda, Einar Agustsson. o 
telegramă in care sint exprimate 
mulțumiri p«ntru felicitările adresate 
cu ocazia Zilei naționale a acestei 
țări.
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ciclism: „TURUL ROMÂNIEI44
Turul ciclist al României a conti

nuat ieri cu etapa a 11-a, desfășu
rată De traseul Lugoj—Drobeta Turnu- 
Severin. A fost o etapă foarte ra
pidă, in care s-a realizat o medie 
orară de 41,125 km. Plutonul s-a 
men:mut compact pină in apropiere 
de finiș, unde s-au desprins 4 con- 
curenți. Sprintul final a revenit ti- 
nărului rutier român Mircea Bâdilă 
(C.I.B.O. Brașov). cronometrat pe 
distanța de 156 km cu timpul de 3 h 
47'36". In același timp cu învingăto
rul au trecut linia de sosire maro
canul Habib Belkadi si Costel Cirje, 
din echipa de tineret a României. 
Ion Constantin, de la Metalul Plo- 
peni. a ocupat locul 4 — la 3 secun
de. iar plutonul condus de Mircea 
Virgil (Olimpia) a sosit la interval 
de 29 secunde fată de primul clasat.

în clasamentul general individual, 
gituația este neschimbată : pe pri-

mul loc se află Mircea Ramașcanu 
(România tineret), urmat de L. Za
jac (Cehoslovacia) 
T. Vasile (România) 
Senk (Cehoslovacia) 
Murineanu (Dinamo) 
Naijari (Maroc) — la 5'46".

Clasamentul general pe echipe : 
1. România tineret ; 2. Dinamo — la 
6'52” : 3. Cehoslovacia — la 7’50” ; 
4. România — la 11' : 5. Metalul
Plopeni : 6. Maroc etc. In clasamen
tul sprinterilor conduce Teodor Va
sile. iar in clasamentul cățărătorilor 
— Vasile Selejan.

Astăzi, in cursul dimineții, la Dro- 
beta Turnu-Severin, pe distanța de 
20 km. se dispută etapa contracrono- 
metru individual, care, după cum se 
știe, a fost aminată din motive teh
nice. După-amiază are loc etapa e 
12-a — Drobeta Turnu-Severin — 
Craiova (115 km).

la 3 minute.
■ la 3'31" . J.

la 403”, V.
la 4’53”, M.

lupte: Miine, 450 de sportivi

★
La invitația Comitetului pentru 

problemele consiliilor populare, joi 
dimineața a sosit in Capitală o de
legație condusă de V. P. Vasiliev, 
deputat in Sovieiul Suprem al 
R.S.F.S. Ruse, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului de depu- 
tați ai oamenilor muncii din regiu
nea Ulianovsk. Oaspeții vor face o 
vizită de documentare in problemele 
activității consiliilor populare și a 
comitetelor lor executive.

La sosire delegația a fost întîmpi- 
nată de Nicolae Tăbircă, prim-vice- 
președinte al Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare.

Au fost de față, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Județul Veszprem 
este cunoscut prin bo
gatele sale zăcăminte 
de bauxita și cărbune, 
încă in 1937, la Ajka, 
o mica localitate afla
tă in apropierea pre
țioaselor resurse natu
rale, a luat ființă o 
„Societate anonimă 
pentru exploatarea 
bauxitei", iar clțiva 
ani mai tîrzlu au fost 
construite aici două în
treprinderi care pro
duceau cantități mo
deste de alumină și, 
respectiv, aluminiu.

Adevăratul avint al 
acestei ramuri indus
triale a avut loc abia 
in anii puterii popu
lare. După 1950, la 
Ajka, tehnologia fa
bricării aluminei a 
cunoscut o dezvoltare 
rapidă. S-au importat 
utilaje moderne care 
au contribuit la spo
rirea considerabilă a 
producției și îmbună
tățirea calității ei. In 
1972, uzina de la Ajka 
a produs 142 000 tone 
alumină.

Bela Toth, directorul 
respectivei uzine, ne 
relatează că deși as
tăzi se realizează o 
producție de neste 7 
ori mai mare decit in 
1950. ea nu satisface 
totuși pe de-a-n- 
tregul nevoile econo
miei. De aceea s-a 
și luat hotărirea de 
a se construi incă o 
întreprindere simila
ră. In acest scop, 
s-au alocat 2 miliarde 
de forinți, din care 
peste 20 la sută au 
fost cheltuiți pentru 
importul unor mașini 
și utilaje moderne. 
Inaugurarea noii fa
brici de alumină de Ia 
Ajka a avut loc nu de 
mult. Se apreciază că 
!n 1975. cind noua 
„stea" a aluminiului 
ungar va atinge pa
rametrii proiectați.

producția el anua
lă se va ridica la 
210 000 tone alumină, 
la care adfiuglndu-so 
producția vechil fa
brici se va realiza un 
volum global de aproa
pe 400 000 tone anual.

— întreprinderea a- 
bin a Intrat in pro
ducție, dar noi am 
și conceput planurile 
pentru dezvoltarea el 
ulterioară — spune 
directorul. Ne-am an
gajat să sporim ca
pacitatea ei de pro
ducție, plnă la sfirșitul

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA

anului 1973, cu Încă 
40 000 de tone anual.

Odată cu dezvoltarea 
fabricării aluminei a 
sporit și producția de 
aluminiu. In prezent, 
la Ajka se realizează 
o cantitate dublă de 
aluminiu în raport cu 
cea a anului 1952. Tot
odată, în județ func
ționează încă o uzină 
de aluminiu, cea de la 
înota ; în 1972 cele 
două uzine au obținut 
o producție de peste 
50 000 tone.

Programul de dez
voltare a industriei a- 
Juminiului, adoptat 
în 1970. prevede in
vestiții de 21—22 mi
liarde forinți. Pină 
In 1985 producția de 
bauxită urmează să 
ajungă la 3 milioa
ne tone, cea de a- 
lumină la 830 000 
tone, iar cea de alu
miniu la 260 000 tone.

„Argintul ungar" — 
cum mai este denumit 
aici această prețioasă 
materie primă, este 
prelucrat in cadrul 
unei Întreprinderi ri
dicate in ultimii ani

în orașul Szekeir- 
fehervar. Privite de 
departe, clădirile ei 
strălucitoare, avînd pe
reții tapisați cu plăci 
de aluminiu, par niște 
palate de cristal. In 
halele fabricii, prese 
de 5 000 tone șl alte 
mașini de înaltă tehni
citate, printre care la
minorul cu bandă lată, 
transformă barele de 
aluminiu în nu mai 
puțin de 2 000 de 
profile diferite. Pro
dusele acestei fabrici 
sint intens solicitate 
atit pe piața internă, 
cit și la export In 
construcții, de pildă, 
ele capătă o utilizare 
tot mal largă. In Buda
pesta șl In alte orașe 
ungare numeroase clă
diri ridicate In anii 
din urmă sint placate 
cu tablă de aluminiu. 
Se estimează că in 
1985 Ungaria va expor
ta de 4 ori mai multe 
produse de aluminiu 
decit în 1972.

Paralel, se intensifică 
cercetările și lucrările 
pentru descoperirea a 
noi zăcăminte de 
bauxită. De-a lungul 
anilor au fost deschise 
noi mine de bauxită — 
Ia Nirab. Rakhegl, 
Darvasto etc. Anul tre
cut a intrat In func
țiune o altă mină, Ia 
ilalimba, care va pro
duce anual 600 000 
tone. în viitor vor in
tra In funcțiune noi 
mine la Izamajor șl 
Deaklpuszta. In ace
lași timp, toate mi
nele existente cu
nosc un amplu pro
ces de modernizare. 
Ca urmare, specialiștii 
opinează că producția 
de 3 milioane tone 
bauxită, planificată 
pentru 1985, va fi rea
lizată cu mult Înainte 
de termen.

A. POP

(Agerpres)1 n

REPUBLICA CUBA

noi în Escambray

BRAlLA (De la Traian Enache). 
La Brâila s-au desfășurat, timp de 
trei zile, finalele etapei județene a 
..Cupei tineretului" — ediția de vară. 
La această populară competiție spor
tivă. pe meleagurile județului de la 
Dunăre, au participat, la fazele pre
liminare, un număr de peste 16 000 
de tineri. Finalele au cuprins 300 de 
sportivi nelegitimați care s-au in-

trecut la atletism, volei, handbal, 
gimnastică modernă, fotbal, pe tere
nurile de sport „Progresul" și „Uni
rea Tricolor". Cei mai mulți dintre 
camnioni, atit la categoria 11—1 
cit și la categoria 15—19 ani, 
din municipiul Brăila, precum 
din comunele Gropeni, însurăței 
Tufești.

■14 ani. 
sint 

Și 
și

fotbal: Suspendarea unor jucători
De la federația de fotbal sîntem 

informați că biroul F.R.F. a hotârit 
suspendarea din activitatea competi- 
țională pe timp de un an a jucăto
rilor arădeni Kuhn și Brosovski pen
tru dezinteres fată de campionat si 
refuzul de a participa la 
U.T.A. — C.F.R. Cluj. In
sens se analizează cazul jucătorului 
Mulțescu din Petroșani care a ab-

meciul 
același

sentat de la meciul C.F.R. Cluj — 
Jiul.

Totodată, ni s-a adus la cunoștință 
că biroul F.R.F.. înainte de a trece 
la omologarea jocurilor, va analiza 
unele meciuri din ultimele etape, 
meciuri in care cileva echipe au do
vedit lipsă de Interes față de cam
pionat și s-au prezentat pe teren cu 
mult sub valoarea fotbalistică obiș
nuită.

I î A RI

Palatul sporturilor din Madrid va 
găzdui, incepind de miine, campio
natele europene de lupte greco-ro- 
mane, lupte libere și sambo. La în
treceri și-au anunțat participarea 
peste 450 de sportivi din 23 de țări, 
printre care și România. Primii vor 
intra in concurs luptătorii de greco- 
romane ai căror campioni vor fi 
cunoscuți duminică seara. Competi
ția de lupte libere se va disputa 
între 24 și 26 iunie, iar întrecerile

de sambo vor avea loc intre 27 și 
29 iunie.

★
Echipa României, care se află de 

două zile la Madrid, și-a continuat 
pregătirile sub îndrumarea antreno
rului Ion Corneanu. Din echipa de 
greco-romane fac parte în ordinea 
categoriilor : C. Alexandru, N. Gingă, 
I. Dulicâ, E. Hupcă, A. Popa, S. Ol- 
leanu, V. Fodorpataki, N. Marti- 
nescu și R, Codreanu.

ÎN JUDEȚUL BACAU

Noi unități
meșteșugărești

atletism: Rezultate bune ale sportivelor din R. D. Germană
înaintea concursului de la București

La Londra, intîlnirea de atletism 
dintre echipele feminine ale Angliei 
și R.D. Germane s-a încheiat cu 
scorul de 90—44 în favoarea oaspe- 
telor. Cunoscuta campioană Renate 
Stecher (R. D. Germană) a cîștigat 
probele de 100 si 200 m cu timpurile 
de 11 "4'10 și respectiv 23”2/10. Alte 
rezultate : greutate — Adam (R.D.G.) 
19.11 m : 899 m plat — Cierpinski 
(R.D.G.) 2’01”6'l0 : disc — Hinzman 
(R.D.G.) 61.98 m ; 100 m garduri — 
Ehrhardt (R.D.G.) 13’’2/10 ; înălțime 
— Witschas (R.D.G.) 1.89 m ; 1 500 m 
plat — Hoffmeister (R.D.G.) 4'09”6/10 ; 
ștafeta 4N100 — R. D. Germană 
43”8/10. Duminica viitoare, atletele 
din R. D. Germană vor concura la 
București, pe stadionul Republicii, 
în meciul triunghiular feminin Româ
nia—R.D.G.—Canada.

7.81 m. Atletul român V. Jurcă s-a 
clasat pe locul 4 cu 7.63 m. Proba 
feminină de 800 m plat a revenit ja
ponezei Kavano in 2’10”6/10. Tinâra 
sportivă Elisabeta Bacalar 
a ocupat locul 4 cu 2’11".

★

Duminică, pe stadionul 
din Capitală, amatorii de 
putea urmări un interesant program 
care va începe la ora 15,00. în des
chidere va avea loc medul triunghiu
lar atletic dintre echipele feminine 
ale României, R.D. Germane și Ca
nadei, după care se va disputa finala 
„Cupei României** la fotbal. în pauza 
meciului de fotbal, amatorii de 
ciclism vor asista la sosirea in ultimh 
etapă a Turului României.

(România)

Republicii 
sport vor

BACAU (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Baltă). — în ora
șele județului Bacău au fost 
construite și date in folosință 
noi complexe și unități de 
prestări servicii pentru popu
lație. La Tg. Ocna, Buhuși, in 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
și in noile cartiere de locuințe 
Cornișa Bistriței și Cremenea 
din orașul Bacău, cetățenii au 
astăzi la dispoziție ateliere de 
încălțăminte, confecții pentru 
bărbați și femei, marochinărie, 
lenjerie, ateliere pentru țesut 
covoare plușate, magazine pen
tru desfacerea produselor reali
zate de unitățile cooperației 
meșteșugărești etc. Noile unități 
date in folosință dispun de un 
spațiu comercial de peste 6 000 
mp. La ora actuală se află in 
plină construcție noi complexe 
și unități mixte de prestări ser
vicii pentru populație in ora
șele Comănești și Buhuși, iar 
pină la finele anului va începe 
construcția unui mare complex 
meșteșugăresc in centrul orașu
lui Bacău.

în regiunea Escam
bray, peisajul predo
minant îl constituie 
nuțnțij, cu impresio
nanta lor frumusețe. 
Dar nu mai puțin im
presionante sint com
pletările ce i-au fost 
aduse de talentul crea
tor al oamenilor. Căci 
în orice punct al re
giunii te-ai afla, poți 
vedea însemne ale 
noului, ale progresu
lui — sute de kilome
tri de șosele, fabrici, 
școli, spitale. ferme 
agricole și chiar sate 
întregi construite in 
ultimii ani.

Această regiune a 
Cubei începe cam la 
6 kilometri sud de 
Santa Clara, capitala 
provinciei Las Villas, 
în punctul numit Lo
ma del Sitio. Par- 
curgind vreo 90 de ki
lometri pe $oseaua si
nuoasă, săpată în rocă, 
ajungi la Casilda, 
portul mingiiat de 
apele calde ale Mă
rii Caraibilor. Par
ticularitățile geogra
fice și climatice ale 
regiunii (care are o 
suprafață de '4 500' 
kmp) au determinat 
și ocupația de bază a 
oamenilor locului : zo
otehnia. In anii socia
lismului, în Escam- 
bray au fost construi
te peste 300 de ferme 
animaliere moderne, in 
cadrul cărora lucrea
ză 450 de ingineri și 
tehnicieni și 2 000 de 
muncitori cu înaltă 
calificare. Ele asigu-

ră zilnic țării o mare 
cantitate de lapte. 
Peritiki valorificarea 
șuperjoară a laptelu^ 
a și început corțstrub- 
ția a patru mari com
binate de produse de 
specialitate.

O susținută activi
tate se depune și in 
fermele producătoa
re de tutun, cafea și 
citrice, recoltele fiind 
an de an mai ridicate.

CORESPONDENTA 
DIN HAVANA

Oamenii din Escam
bray, care se min- 
dresc pe drept cuvir.t 
cu realizările lor, sub
liniază adesea impor
tanța hotăritoare in 
obținerea acestor suc
cese a faptului că 
în regiune se desfă
șoară cu intensitate 
construcțiile de dru
muri și de sisteme de 
irigații, la care parti
cipă mii de muncitori 
constituiți voluntar in 
brigăzi de lucru. Ast
fel, in numai trei ani, 
constructorii de dru
muri au amplasat 231 
noi borne kilometrice 
(corespunzător unui 
număr egal de km de 
șosele), in condițiile 
în care fiecare kilo
metru a necesitat de
plasarea a zeci de tone 
de pămint si dizloca- 
rea de stinci și de ar
bori fără număr. Cu

tot atita abnegație au 
lucrat și brigăzile de 
hidroameliorații, da
torită cărora planta-' 
țille de tutun, cafea 
și citrice sint asigura
te cu apa necesară. 
Printre marile lor rea
lizări se înscrie în
cheierea lucrărilor de 
construcție a unui lac 
de acumulare cu o ca
pacitate de șase mili
oane metri cubi. in 
timp ce lucrările la 
alte trei lacuri simi
lare se află într-un 
stadiu avansat.

In procesul dezvol
tării economice cresc 
și oamenii. De altfel, 
această creștere este 
puternic stimulată de 
rețeaua tot mal largă 
de învățămînt din pro
vincie. Este semnifi
cativ faptul că în anii 
puterii populare nu
mărul total de școli 
a sporit de peste cinci 
ori, fără a mai pune 
la socoteală dezvol
tarea deosebită pe care 
a cunoscut-o in ulti
mii ani invățămintul 
secundar, frecventat 
în prezent de 60 000 
de elevi.

Escambray — regiu
ne populată de oa
meni destoinici, se 
dezvoltă ca niciodată 
in întreaga ei Istorie, 
iar înfățișarea ei de 
azi se integrează or
ganic in marile schim
bări înnoitoare ce au 
loc pe întreg cuprinsul 
Cubei socialiste.

M. FABIAN

în cadrul concursului internațional 
atletic de la Praga sprinterul cuba
nez Leonard a ciștigat proba de 100 
m plat cu timpul de 10”! 10. Alte re
zultate: greutate: Brabek (Cehoslova
cia) 20,37 m : lungime : Matos (Cuba)

URI
OLIMPIADA DE ȘAH

Cea de-a 21-a ediție a Olimpiadei 
de șah a continuat la Nisa cu dis
putarea meciurilor din runda a 5-a 
a turneului final.

Iată rezultatele înregistrate : Ar
gentina—România 3—1 ; Ungaria — 
Iugoslavia 3—1 : Spania — Cehoslo- 
vacia 2.5—1.5 : Bulgaria — Anglia 
3—1 : R.F. Germania — Finlanda 
3—1 : U.R.S.S. — Olanda 3—1 ;
S.U.A. — Suedia 3.5—0,5 ; Filipine — 
Țara Galilor 2.5—1.5.

In clasament continuă să conducă 
U.R.S.S. cu 16.5 puncte, urmată de 
Bulgaria — 14 puncte. S.U.A. — 13 
puncte. Ungaria — 12.5 puncte. Iugo
slavia — 11.5 puncte etc. Echipa 
României ocupă locul 10. cu 9 puncte.

In runda a 6-a. formația României 
întilneșie selecționata Suediei.

români vor juca Ia 28 iunie In Ca
pitală cu echipa Bulgariei.

JUDO
Astăzi și simbătă au loc in sala 

sporturilor de la Floreasca Întrece
rile finale ale campionatelor națio
nale de judo pentru juniori. în pri
ma zi, întrecerile vor începe la 
ora 16.

(Anglia) a eliminat-o pe australian- 
ca Helen Gouri ay cu 6—4, 6—2.

Miercuri a început in aceeași loca
litate și un turneu masculin. Tenis- 
manul român Ion Tiriac l-a învins 
in primul tur cu 6—1. 6—1 pe india
nul Ashok Amrilraj. Alte rezultate 
mai importante : Kakulia (U.R.S.S.) — 
N’Godrella (Franța) 8—6. 6—4 : Man
darinei (Brazilia) — Reynolds (S.U.A.) 
6—3, 6—4.

Recent, in capitala Franței s-au încheiat lucrările primului simpo
zion internațional consacrat energiei și materiilor prime, reuniune 
survenită la scurtă vreme după dezbaterile din luna aprilie ale se
siunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., care a pus in evi
dență, cu toată vigoarea, necesitatea unui nou sistem de relații eco
nomice, in spiritul justiției și echității, intre țările producătoare și 
cele consumatoare. Revista franceză „L'Expressu subliniază intr-un 
articol, din care reproducem mai jos unele extrase, imperativul unei 
„cotituri in problema materiilor prime" — problemă care a stat in 
centrul atenției simpozionului de ’la Paris.

BALCANIADA DE FOTBAL 
PENTRU ECHIPELE 

DE TINERET

TEN1S
Au continuat întrecerile femini

ne ale turneului Internațional de 
tenis de la Eastbourne (Anglia). In 
turul al doilea, jucâtoarea Maria
na Simionescu (România) a invins-o 
cu 6—4. 2—6, 6—4 pe Ilana Kloss 
(R.S.A.). în turul al treilea. Mariana 
Simionescu a întîlnlt-o pe Chris E- 
vert (S.U.A.). Jucâtoarea americană 
a ciștigat cu 6—2, 6—0. Virginia Wade

★
Partidele disputate în sferturile de 

finală ale turneului internațional de 
tenis de la Nottingham s-au soldat 
cu următoarele rezultate : Reissen 
(S.U.A.) — Gorman (S.U.A.) 6—3,
9—7 ; Tanner (S.U.A.) — Kodes (Ce
hoslovacia) 6—2. 9—8 ; Smith (S.U.A.) 
— Connors (S.U.A.) 4-6, 6—4, 6—0 ; 
Metreveli (U.R.S.S.) — O. Parun 
(Noua Zeelandâ) 3—6, 9—8, 8—2.

Duminică va Începe cea de-a 7-a 
ediție a ..Cupei Balcanice" la fotbal 
pentru'echipele de tineret. Cele două 
jocuri Inaugurale se vor desfășura 
după cum urmează : Bulgaria — Iu
goslavia la Pitești si Albania — Tur
cia la Tirgnviște. întilnirile Incpp la 
ora 11.00. Marii. 25 iunie, pe stadio
nul Dinamo din Capitală, selecționa
ta României va intilni de la ora 17.30 
echipa Iugoslaviei. Apoi, fotbaliștii

LOTO
CIȘTIGURII.E TRAGERII DIN 11 IUNIE 1974

riante 25% a 50.000 lei și 2 variante 
10 o a 20.000 lei : Cat. B : 8 variante 
25% a 4.109 lei și 9 variante 100o a 
1.644 lei : Cat. C : 8.60 â 5.543 lei ; 
Cat. D : 17.50 a 2.724 lei ; Cat. E : 
62.35 a 764 lei ; Cat. F : 130,75 a 365 
lei : CaL X : 1498,15 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A: 62.520 lei.

Extragerea I : Cat. I : 2 variante 
25%. a 41.509 lei și 2 variante 10% 
a 16.604 lei : Cat. 2 : 1 variantă 25° 0 
a 15.886 lei și 6 variante 10% a 6.355 
lei : Cat. 3 : 8.20 a 6.587 lei ; Cat. 4 : 
14.35 a 3.637 lei ; Cat. 5 : 100.80 a 536 
lei : Cat. 6 : 162,10 a 333 lei.

Extragerea a Il-a ; Cat. A : 2 va-

„în primul rind, scrie revista, se 
impune o revizuire a atitudinii fată 
de „lumea a treia", căci așa cum s-a 
pus in evidență in unul din cele 43 
de rapoarte pregătite în vederea 
simpozionului și prezentate de un 
reprezentant al Indiei, Shrl Dutt, «lu
crul esențial este de a recunoaște 
realitatea că in afaceri nu pot să e- 
xiste totdeauna unii care numai să 
ciștige și alții care să piardă-. Dacă 
se va pune la punct o modalitate 
concretă în baza căreia să nu se ur
mărească ca numai unul din parte
neri să cîștige, ci să se asigure â- 
vantaje- pentru toată lumea, atunci 
intr-adevăr se va schimba ceva. S-ar 
putea concepe in acest sens o „for
mulă de asociere" care să tină sea
ma de interesele atit ale producăto
rilor, cit și ale consumatorilor.

Consiliul internațional al cositoru
lui, care grupează pe cei șapte prin
cipali producători de cositor din lume 
și principalele 22 de țări consuma
toare, in scopul de a stabili împreu
nă prețul acestui metal, oferă un 
exemplu sub acest raport. Nu este 
însă mai puțin evident că sporirea 
prețului materiilor prime nu ajun
ge pentru a rezolva problema sub
dezvoltării. pentru simplul motiv că 
preturile produselor manufacturate 
cresc intr-o proporție și mai mare, 
•în 1960 erau necesare 145 de tone 
de minereu de fier importat din 
Mauritania pentru achiziționarea

unui autoturism de teren, astăzi este 
nevoie de 357 de tone-, remarca, in 
cadrul simpozionului, J. Audibert,

Acest obiectiv este cu atit mai im
perios cu cit, așa cum spunea cunos
cutul economist iugoslav J. Sta- 
novnik, secretar executiv al Comi
siei economice a O.N.U. pentru 
Europa, „exportul materiilor pri
me este pentru țara care se vede o- 
bligată să facă acest lucru ca și curn 
și-ar vinde o parte din propriul trup, 
în realitate, ceea ce trebuie expor
tat este, desigur, rezultatul muncii 
acestui corp și al minții cu care 
este înzestrat".

Iată de ce pentru țările producă-

președinte al Societății minelor de 
fier din Mauritania.

Țările „lumii a treia" au. pe bună 
dreptate, sentimentul că statele 
bogate, limitindu-se numai la cum
părarea materiilor prime, le frustrează 
pur și simplu de șansele lor de 
viitor. «Țelul trebuie să fie dezvolta
rea. pe baza veniturilor realizate de 
pe urma respectivelor materii prime, 
a unei industrii și a unei agricul
turi care să asigure existența gene
rațiilor viitoare — sublinia alt par
ticipant la simpozion.

toare, acțiunile în vederea obținerii 
unor prețuri mai bune nu reprezintă 
decit o primă etapă. Ceea ce vor 
ele, de fapt, este să schimbe ceea 
ce au — materiile prime — pe ceea 
ce nu au — fonduri de investiții și 
tehnologie modernă.

în acest sens, indonezianul Mo
hammad Sădii dădea ca exemplu 
concret acordul pe care Indonezia l-a 
încheiat de curind cu Japonia. Japone
zii au acordat companiei petroliere in
doneziene „Pertamina" un Impor
tant Împrumut pa termen lung șl

cu dobîndă mică; in schimb, Indo
nezia s-a angajat să livreze Japoniei 
o cantitate de 10 000 de barili de 
petrol pe zi, timp de 10 ani. Cu cre
ditul obținut, indonezienii iși vor 
crea o industrie prelucrătoare, așa 
incit pe viilor nu vor mai exporta 
petrol brut, ci produse rafinate și 
produse ale industriei petrochimice.

De altfel este semnificativ că in 
timp ce industriașii occidentali re
uniți in cadrul „Clubului de la 
Roma" recomandă frinarea dezvol
tării economice, un șir de persona
lități africane au creat de curind 
„Clubul de la Dakar", cu un scop 
exact opus, de a încuraja pătrunde
rea șl dezvoltarea industriei în Afri
ca. Cum s-ar putea rezolva această 
aparentă contradicție ?

«Europa occidentală, 'constata J. 
Stanovnik, rezumînd datele proble
mei, este nevoită să importe cea 
mai mare parte din materiile prime 
și din energia pe care o consumă și, 
in plus, opt milioane de muncitori 
numai pentru Piața comună. Nu ar 
fi mai logic să se implanteze indus
triile acolo unde sint reuniți ambii 
factori ai procesului de producție, 
adică materiile prime și forța de 
muncă ?>*

Intr-adevăr, ideea de a antrena ță
rile producătoare pe orbita dezvol
tării industriale se impune țot mai 
mult, așa după cum s-a arăta șl la 
simpozion, ca modalitate de a crea 
o nouă ordine economică Internațio
nală și de a asigura o soluționare 
judicioasă a problemei materiilor 
prime. Convingerea că problema creș
terii economice nu trebuie pusă la 
nivelul unui grup restrins de state, 
ci la nivelul întregii planete, ciștigă 
astfel tot mai mult teren" — Încheie 
„L'Express". i
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DEZBATERILE DIN PARLAMENTUL BRITANICSesiunea a 28-a a Consiliului LA CARACAS SA DESCHIS

de Ajutor Economic Reciproc

dezbater

ndență de la 
lie celei de-a 
lui de Ajutor 
continuat, joi, 
plenară. Tot-

odată, au avut loc ședința a 68-a a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc șl șe
dința a 7-a n Comitetului C.A.E.R. In 
domeniul activității de planificare.

ÎNTILNIRI ALE PRIMULUI MINISTRU

AL GUVERNULUI ROMAN
în acriși 

ului 
la. to1 
Storul delegație 

cea dc-a 20-a «eslut 
a-a Intilnit cu Ale _
președintele Consiliului de Ml- 

tri al V.R.S.S., conducătorul 
eeației sovietice la sesiune. Cu 
st prilej, s-a făcut un schimb de 
cri cu privire la dezvoltarea re- 
iilor de colaborare și cooperare 
•nomice Intre cele două târî. în- 

tilnlrea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă prietenească.

Prim-ministrul român s-a Intilnit, 
de asemenea, cu Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria. în

ruv< 
Ran

Th!

Conferința Națiunilor Unite
asupra dreptului mării

Un vot cu implicații neprevăzute DE PRETUTINDENI

ti. primul ministru al 
Republicii Socialiste 

■arâsul Manea Mănescu. 
române la 

a C.A.F. R . 
i Kosîghln.

timpul întilniriî. 
într-o atmosferă 
cei doi șefi de 
probleme legate 
continual 
cooperării în producție și tchnico- 
științifice dintre cele două țări vecine 
și prietene. La Intilnire a fost pre
zent ambasadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea.

Tn cursul dimineții, prim-minîstrul 
român, însoțit de Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.B., a vizitat 
Institutul central pentru tehnică de 
calcul și Uzina pentru tehnică de 
calcul din Sofia.

care s-a desfășurat 
caldă, prietenească, 
guvern au abordat 
de dezvoltarea, in 

a colaborării economice, 
producție și

în capitala Venezuelei au fost 
deschise oficial lucrările celei d'’-a 
treia Conferințe n Națiunilor Uni’e 
asupra dreptului mării, care va reuni
— ne parcursul următoarelor 10 sâp- 
tămini — participarea a circa 5 000 
de delegați din 151 de țâri.

La deschiderea festivă a dezbate
rilor au luat cuvlntul președintele 
țârii-gazdă. Carlos Andres Perez, șl 
< '-rctarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim.

A treia Cnnfcrință O.N.U. asupra 
dreptului mării — primele două au 
avut loc in 1958 și 1960. la Geneva
— osie chemată să definească un 
regim juridic corespunzător pentru 
utilizarea marilor resurse șl bogății 
aflate in mări și oceane, cit și in ce 
privește navigația maritimă. Unul 
din punctele principale, și cel mai 
controversat. din ampla tematică a 
conferinței il constituie stabilirea li
mitei apelor teritoriale și a celor sie 
platoului continental.

In cadrul pozițiilor exprimate pină 
în prezent, un grup de 43 de state 
africane, reprezentind o treime din 
numărul participanților, au pregătit 
un proiect de rezoluție prin care se 
cere fixarea limitei apelor teritoriale 
la 12 mile marine, in vreme ce „zona

econnmlcă" a platoului continental 
ar urma să fio cuprinsă în interio
rul a 200 de mile. O propunere si
milară a fost formulată și de un 
grup de țări latlno-americana (Ve
nezuela, Mexic $1 Columbia).

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, sosit la Caracas pentru 
a lua parte la lucrările Conferinței 
asupra dreptului mării, a declarat 
reprezentanților presei că în prezent 
«>’ impune realizarea unui acord in
ternațional pentru elaborarea si a* 
doptarea unor norme iuridice noi. 
Referindu-se la rolul statelor tn a- 
ceaslă problemă, secretarul general 
r1 O.N.U. a declarat că „Națiunile 
Unite reprezintă o instituție demo
cratică, unde vocea țărilor mici are 
aceeași pondere ca a celor mari".

Caracas

FRANȚA

V. PAUNESCU

în Camera Comunelor nu continuat 
dezbaterile ue marginea proiectului 
guvernnmontal privind anularea le
gii ani Sindicale. elaborată de pre- 
cdentul cabinei conservator. Pu- 
nindu-se la vot unul din cele mal 
controversale capitole alo proiectului 
— referitor In despăgubirea finan
ciară a sindicatelor care nu avut de 
suferit de pe urma aplicării legii — 
guvernul Wilson a primit 299 sufra
gii, in timp ce opoziția a întrunit 
308 voturi.

Anunțarea rezultatului a declanșat 
un tumult rar Intilnit. Unii deru
tați laburiști au cerut organizarea de 
noi alegeri parlamentare.

Comentariile presei londoneze a- 
supra implicațiilor acestui insucces 
al partidului laburist în Camera Co
munelor sint contradictorii. Dacă 
„Daily Telegraph" consideră că „ale
gerile nu devenit acum iminente". 
„Guardian" opinează că acestea „nu 
vor avea loc, totuși, înainte de 
toamnă".

în prezent, totul depinde de hoțâ- 
rlrca primului ministru Wilson, sin
gurul in măsură «5 decidă asupra 
datei viilonrei confruntări electorale. 
In cercul colaboratorilor săi apro- 
piați se apreciază că partidul labu
rist arc In prezent o situație avan
tajoasă în ceea ce privește opțiunile 
electoratului britanic. Un sondai de 
opinie, reluat de ziarul ..Daily Te
legraph", atribuie laburiștilor un n- 
vans de 8.5 
vntorl.

In această 
politici se 
conservator 
forța lucrurile, 
cabinetului laburist, ceea ce ar împin
ge guvernul spre ultima consecință : 
dizolvarea parlamentului și progra
marea de noi alegeri.

la sută fală de conser-

perspectîvfi, observatorii 
întreabă dacă partidul 
are vreun interes de a 

bloclnd activitatea

• PENTRU CA STRĂ
ZILE SA DEVINĂ DIN 
NOU CURATE. Munlclpa- 
litatca din Darwin (Australia) 
a găsit o metodă originală pen
tru n «capa de marile cantități 
de cutii din tablă în câre «o 
vinde berea și care inundaseră 
străzile orașului. Ea a organi
zat o regată pentru ambarca
țiuni construite din asemenea 
cutii. Pentru concurs au fost 
înscrise 60 de nave de diferite 
clase, iar pentru construcția 
fiecăreia din ele au fost necesare, 
în medie, 1 000 de cutii. Șl ast
fel, străzile orașului au devenit, 
din nou, ca prin farmec, cu
rate...

Londra,
N. PLOPEANU

ORIENTUL
Program pentru combaterea

DESCHIDEREA
REPREZENTANTELOR

BERLIN 20 (Agerpres). — tn con- 
foi-mitate cu Tratatul privind bazele 
relațiilor dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Federală 
Germania, la Berlin și. respectiv, 
Bonn s-au deschis, joi. reprezentan- 
țcle permanente ale R.F.G. și, respec
tiv. R.D.G.

Șeful reprezentanței permanente a 
R.F.G. în R. D. " ’ *•-
Gaus. și-a prezentat 
acreditare , , '
de Stat al R.D.G., 
aceeași zi, a avut loc ceremonia pre
zentării scrisorilor de acreditare a 
șefului reprezentanței permanente 
a R.D.G. in R.F.G., Michael Kohl, 
președintelui Gustav Heinemann.

Germană. Giinter 
r______ 1 scrisorile de
președintelui Consiliului 
“ Willi Stoph. In

RATIFICAREA TRATATULUI

SI CEHOSLOVACIA
BONN 20 (Agerpres). — Bundes- 

tagul vest-german a ratificat. joi, 
in ședință plenară. Tratatul de nor
malizare a relațiilor dintre Republi
ca Federală Germania și Republica 
Socialistă Cehoslovacă^ transmite a- 
genția D.P.A. Pentru ratificarea tra
tatului au votat 232 de deputați, 
Împotrivă 190 de deputați.

iar

CAMBODGIA

Acțiuni ofensive
ale forțelor patriotice

PNOM PENH 20 (Agerpres). — 
Potrivit unor surse militare din 
Pnom Penh. garnizoana regimului 
lonnolist, aflată in zona orașului 
Kompong Som, singurul port mari
tim al țării care permite accesul na
velor de mare tonaj, este supusă 
ofensivei forțelor patriotice cambod
giene cu efective evaluate la peste 
ic 000 de oameni. In această situa
ție, două poziții fortificate de la pe
riferia acestei localități din sudul ță
rii au fost miercuri cucerite de pa- 
trioții khmeri.

Congresul panafrican din capitala Tanzaniei
In dezbatere — combaterea colonialismului, neocolonialismului 

opresiunii și exploatării

consecințelor inflației» »
APROPIAT

DAR ES SALAAM 20 (Agerpres). 
— In capitala Tanzaniei s-au deschis 
lucrările unui Congres panafrican, 
la care participă reprezentanți din 
numeroase țări ale Africii, ai miș
cărilor de eliberare de pe continent, 
Drecum și delegați din America de 
Nord și zona Caraibilor. Deschizind 
lucrările reuniunii, președintele țării 
gazdă, Julius Nyerere, a relevat în
semnătatea acțiunilor Împotriva po
liticii de discriminare rasială, pen
tru respectarea drepturilor funda
mentale ale omului.

★

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Consiliul Națiunilor Unite pentru 
Namibia a dat publicității un comu
nicat in care condamnă procesele in
tentate de autoritățile rasiste sud- 
africane unor conducători ai luptei 
de eliberare a poporului namibian.

In cele nouă zile ale congresului, 
participanții vor dezbate probleme 
importante ale continentului, intre 
care combaterea colonialismului, 
neocolonialismului, opresiunii și ex
ploatării, condamnarea activității u- 
nor companii internaționale care a- 
fectează independența țărilor afri
cane. Vor fi, de asemenea, abordate 
chestiunile legate de intensificarea 
cooperării pe plan economic între 
țările continentului, de susținerea 
luptei mișcărilor de eliberare.

*
Comunicatul se referă, îndeosebi, la 
doi lideri ai Ligii de tineret a Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), cerind elibe
rarea lor, ca și a celorlalți deținuți 
politici namibieni.

In sprijinul consolidării independenței economice

a statelor africane
ADDIS ABEBA 20 

In caoitala Etiopiei 
lucrările celei de-a 
Comitetului Executiv 
Economice O.N.U. pentru Africa, la 
care participă reprezentanți din 16 
state africane, observatori din partea 
Organizației Unității Africane și ai 
altor organisme specializate ale 
O.N.U. Printre problemele înscrise 
pe ordinea de zi a sesiunii figu-

BRUXELLES

(Agerpres). — 
se desfășoară 

Xl-a sesiuni a 
al Comisiei

rează, între altele, examinarea pro
blemelor legate de consolidarea inde
pendenței economice a statelor afri
cane, extinderea și diversificarea 
cooperării economice pe continent, 
ridicarea nivelului de trai al mase
lor populare, unirea eforturilor pen
tru combaterea secetei și a urmări
lor acesteia, precum și alte cneslîuhl 
interesînd țările africane membre 
ale acestui organism.

Divergențele în problemele energiei persistă
BRUXELLES 20 (Agerpres). — Cea 

de-a patra reuniune a Grupului de 
coordonare in problemele energiei — 
organism creat in conformitate cu 
prevederile conferinței de la Wa
shington a statelor industrializate 
consumatoare de petrol, și din care 
fac parte țările membre ale C.E.E. 
(cu excepția Franței), S.U.A., Japo
nia, Canada și Norvegia — a fost 
consacrată examinării unor proble
me privind, in esență, asigurarea a- 
provizionării cu energie și reparti
zarea rezervelor de produse petro
liere intre statele respective. In a- 
cest sens, participanții au hotărit

crearea unei comisii de sinteză, care 
să prezinte propuneri concrete asu
pra problemei repartizării rezervelor 
petroliere pe baza unui raport elabo
rat de Organizația pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) 
și a unui memorandum 
Documentul ce urmează să fie elabo
rat de comisia de sinteză — se arată 
la Bruxelles — este menit să apla
neze divergențele ivite in cadrul lu
crărilor in legătură cu raportul ce 
trebuie stabilit intre repartizarea re
zervelor petroliere și economia de 
energie prin restringerea consumu
lui.

american.

împlinirea nu de mult a unui an de la adoptarea Recomandărilor 
de la Helsinki — document ce definește in mod clar conținutul, obiec
tivele și modalitățile de lucru ale Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa — oferă participanților la cea de-a doua etapă 
a conferinței prilejul de a evalua stadiul actual al lucrărilor, de a face 
un bilanț al realizărilor obținute și, in același timp, de a evoca proble
mele ce formează in continuare obiectivul negocierilor in scopul reali
zării de acorduri general acceptabile și ineheierii cu succes a acestei 
etape, astfel ca faza a treia — finală — să poată avea loc cit mai rapid 
posibil, la nivelul cel mai înalt, așa cum propun multe state.

Aprecierea de ansamblu care pre
valează aici — in rindul delegațiilor 
participante și in cercurile de presă 
— este că rezultatele obținute pină 
acum la cea de-a doua etapă a con
ferinței se înscriu in mod organic in 
procesul, desfășurat la scară mon
dială, de afirmare viguroasă a idea
lurilor de pace, securitate și destin
dere, de democratizare a relațiilor in
ternaționale.

In ceea ce privește concepția de 
ansamblu, se poate spune că pe 
parcursul lucrărilor și-a găsit con
sacrarea ideea susținută consec
vent de România asupra necesității 
de a se crea un sistem de angaja
mente ferme din partea tuturor sta
telor, precum și de măsuri concrete 
menite să ducă la excluderea forței 
și amenințării cu folosirea sa în re
lațiile dintre state și care să ofere 
tuturor țărilor garanția deplină că 
vor fi la adăpost de orice act de 
agresiune, că se vor putea dezvolta 
liber, in concordanță cu interesele și 
voința lor, extinzind colaborarea din
tre ele pe baza principiilor funda
mentale ale dreptului internațional.

Ampla dezbatere a condus 
acum la rezultate pozitive in 
zarea obiectivelor pe care și 
propus conferința. Potrivit 
largi aprecieri, domeniile in

veranîtățil ; nerecurșerea la forță 
S3u la amenințarea cu forța : inviola
bilitatea frontierelor ; Integritatea te
ritorială a statelor : reglementarea 
pașnică a diferendelor.

— ca măsuri Inițiale menite să ducă 
la creșterea încrederii și întărirea 
securității statelor. Revine partici- 
panților la activitățile acestei subco
misii să conlucreze mai departe pen
tru realizarea de progrese in redac
tarea a noi paragrafe de text privi
toare atit la domeniul măsurilor 
amintite, cit și la celelalte două mari 
teme ale securității militare aflate in 
preocupările subcomisiei, și anume : 
considerentele care trebuie să stea la 
baza desfășurării negocierilor vizind 
promovarea dezarmării în diferitele 
zone ale continentului sau pe plan 
general european și adoptarea de

Iterativul unor eforturi susținute
pentru accelerarea lucrărilor
Conferință seneral-eurotiene

CORESPONDENȚA DIN GENEVA

PARIS 20 (Corespondență de Ia, 
P. Diaconescu). — Președintele Fran
ței, Valery Giscard d'Estaing, a pre
zentat, la posturile de radio și tele
viziune, principalele măsuri cu ca
racter social adoptate de Consiliul 
de Miniștri. Arătînd că intențiile gu
vernului merg pe linia ameliorării 
condițiilor de viață ale categoriilor 
celor mai defavorizate — bătrini, 
muncitori cu salarii minime — șeful 
statului a precizat că noile măsuri 
nu sint totuși suficiente in raport cu 
nevoile, dar că ele corespund cu 
ceea ce este realizabil in Franța 
anului 1974.

Subliniind faptul că „măsurile lua

te sint departe de exigențele mun
citorilor", Centrala sindicală C.G.T. 
constată că o nouă dispoziție nu poa
te compensa înrăutățirea situației 
acelor categorii de cetățeni care su
feră din plin consecințele unei infla
ții accelerate. La rindul său, sindi
catul „Force Ouvriere" consideră că 
aceste măsuri nu reușesc să asigure 
menținerea puterii de cumpărare a 
familiilor cu venituri reduse. Intr-o 
declarație făcută presei. Etienne Fa- 
jon, membru al Biroului Politic al 
P.C.F., arată că măsurile adoptate 
nu reușesc să satisfacă necesitățile 
în condițiile creșterii continue a pre
țurilor.

ITALIA

MASURI DE REMEDIERE A SITUAȚIEI ECONOMICE
ROMA 20 (Agerpres). — Consultă

rile inițiate de primul ministru al 
Italiei, Mariano Rumor, cu conducă
torii partidelor coaliției guvernamen
tale de centru-stînga — democrat- 
creștin, socialist și socialist-democra
tic — precum și cu liderii Partidu
lui republican, care, fără a face 
parte din coaliție, sprijină gruparea 
politică de centru-stînga in parla
ment, s-au soldat cu un acord asupra

măsurilor de asanare economică șl fi
nanciară. menite să combată serioa
sele dificultăți economice cu care 
este confruntată țara. După cum se 
știe, divergențele asupra acestor mă
suri au dus in urmă cu zece zile la 
demisia guvernului Rumor, neaccep
tată insă de președintele Giovanni 
Leone, care a cerut primului minis
tru să găsească o soluție convenabilă 
în situația creată.

agențife de presă
Președintele R.S.F. Iu

goslavia, Iosip Broz Tit0' ur' 
mează să efectueze, între 24 și 27 
iunie a.c., o vizită oficială in R. F. 
Germania, la invitația președintelui 
Gustav Heinemann.

Cuba și Venezuela au ra“- 
ficat un acord care prevede coope
rarea între cele două țări în materie 
penală „pentru a evita și sancționa 
sechestrarea ilicită de nave și alte 
delicte care pun în pericol securita
tea și desfășurarea normală a navi
gației aeriene și maritime". Ministrul 
relațiilor externe al Venezuelei, E- 
frain Schacht Aristeguieta, a decla
rat că actul ratificării constituie un 
pas important pe calea dezvoltării 
relațiilor cubano-venezuelene, cele 
două popoare avind „interese comu
ne și legături tradiționale istorice și 
culturale".

Primul ministru al Pa
kistanului, Zulfikar Ali Bhutto, 
va efectua o vizită oficială in Repu
blica Bangladesh, intre 27 și 29 iunie. 
Un purtător de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Pakistanu
lui, reluat de agenția Reuter, a pre
cizat că această vizită reprezintă un 
important pas pe calea reconcilierii, 
păcii și prieteniei dintre cele două 
țâri.

Consiliul Comandamen
tului din R. A. Yemen - or- 
ganism care a preluat puterea la 13 
iunie — l-a însărcinat pe Mohsen 
Al Aini, fost premier și ambasador 
la Londra, cu formarea unui nou 
guvern nord-yemenit.

pină 
reali- 

le-a 
unei 

___t_________ _ ------------ -- care 
s-au realizat acorduri intre cele 35 
de state participante depășesc, prin 
amploare și profunzime, prevederile 
cuprinse In Recomandările de la 
Helsinki în numeroase sectoare de 
activitate ale conferinței. Iar acest 
proces este in plină desfășurare, in
teresele vitale ale popoarelor euro
pene impunir.d continuarea în spirit 
constructiv și realist a negocierilor, 

în COMISIA IN’TÎI. care se ocupă 
de aspectele 
subsidiar iși ---------- ----
precizării și clarificării conținutului 
fiecăruia din cele zece principii ale 
relațiilor dintre state. Pină in pre- 
7—it s-a convenit asupra formu
lărilor privitoare la primele cinci 
principi! : egalitate suverană, res
pectarea drepturilor inerente su-

securității, un organ 
consacră activitatea

Tot în cadrul acestei comisii, or
ganul special de lucru — căruia 
ii incumbă sarcina de a elabora mă
suri in vederea aplicării in viață a 
principiilor — a examinat propune
rile formulate de o serie de delegații. 
O atenție deosebită a fost acordata 
propunerilor românești de măsuri ca
re să facă efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța. Pinâ 
acum, patru din cele șapte măsuri 
concrete inserate în documentul ro
mânesc au fost analizate, realizin- 
du-se consensul in ce privește inclu
derea conținutului lor în documentul 
finaL

Totodată, In subcomisia care se 
ocupă de aspectele militare — ca 
parte inseparabilă a securității — s-a 
realizat un prim acord relativ la no
tificarea în prealabil a manevrelor 
militare de anvergură și la schimbul 
de observatori la asemenea manevre

prevederl relative la aspectele gene
rale și de perspectivă ale dezangajă
rii militare și dezarmării in Europa.

In COMISIA A DOUA, consacra
tă problemelor cooperării economice, 
tehnico-științifice și in domeniul 
mediului înconjurător, se află, de a- 
semenea, intr-un stadiu avansat lu
crările de redactare a 
Cu cîteva zile in 
tariatul conferinței 
încheierea fazei de 
textelor ce urmează 
6e in documentul final privind coo
perarea in domeniul mediului în
conjurător. Se așteaptă ca in scurt 
timp o altă subcomisie, care se o- 
cupă de cooperarea in alte sectoare 
economice, să-și încheie la rindul el 
activitatea de redactare.

In zilele șl săDtăminile ce urmea
ză, printre subiectele care vor fi

documentelor, 
urmă, secre- 
a înregistrat 
redactare a 
a fi inclu-

examinate în comisia a doua se află 
In primul rind problemele specifice 
ale țărilor in curs de dezvoltare din 
Europa, acordarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate și egalitatea 
drepturilor și îndatoririlor statelor 
in relațiile lor economice,

O serie de progrese sint vizibile 
șl in COMISIA A TREIA, in pre
ocupările căreia intră problemele 
privind cooperarea in domeniul cul
tural și al contactelor umane. Acest 
lucru este valabil îndeosebi pentru 
cooperarea in domeniul educației.

Pași înainte s-au înregistrat și in 
ce privește punctul patru al agen
dei — urmările instituționale ale 
conferinței, punct dezbătut in cadrul 
Comitetului de coordonare, dele
gațiile participante manifestînd un 
interes crescind pentru găsirea 
unor formule concrete, pentru asi
gurarea continuității procesului de 
edificare a securității șl dezvoltare 
a cooperării in Europa.

Mersul de Dină acum al lucrărilor 
a învederat, fără putință de tăgadă, 
că succesul acestor negocieri multi
laterale depinde de respectarea in 
continuare a regulilor de procedură 
stabilite încă din faza pregătitbare și, 
in primul rind, de asigurarea depli
nei egalități in drepturi a tuturor 
Darticipanților. de posibilitatea ca 
toti să-și aducă contribuția la des
fășurarea activităților, iar documen
tele ce se elaborează să reflecte in
teresele tuturor. Numai prin con
jugarea tuturor eforturilor si prin 
folosirea optimă a posibilităților pe 
care le oferă cadrul conferinței se 
poate asigura depășirea dificultăților 
care au mal rămas de rezolvat. 
Mărturie a acestui fapt o constituie 
tocmai rezultatele obținute Dină in 
prezent si care au putut fi realizate 
prin contribuția activă, perseveren
tă. a delegatilor. prin spiritul de co
laborare ce a prevalat la negocieri. 
Acest prețios capital politic, acumu
lat de conferință, se cere acum dez
voltat in continuare. Mai mult decit 
oricind, in momentul de față este 
necesară voința politică a statelor 
participante de a face totul pentru 
accelerarea lucrărilor conferinței 
și pentru încheierea lor cu succes, 
astfel Incit reuniunea să conducă la 
noi relații între statele europene și 
să deschidă realmente perspective 
favorabile cooperării reciproc avan
tajoase in cele mai diverse domenii.

Ministrul ds externe al 
GrSCioi Spyrîdon Tetenes, refe- 
rindu-se la convorbirile pe care le-a 
avut, la Ottawa, cu omologul său 
turc, Turan Gunes, și-a exprimat 
speranța că acestea vor avea rezul
tate pozitive asupra evoluției viitoa
re a relațiilor bilaterale.

Dezvoltarea cooperării 
între Libia și Gambia. AI13t 
intr-o vizită In Libia, președintele 
Gambiei, Dauda Jawara, a avut con
vorbiri cu primul ministru al țării 
gazdă, Abdel Salam Jalloud. Părțile 
au examinat, cu precădere, stadiul 
realizării acordurilor economice sem
nate anterior de Libia și Gambia. 
S-a constituit o comisie mixtă, avind 
ca principală sarcină elaborarea unui 
program de cooperare în diverse 
sfere de activitate.

PARIS 20 (Agerpres). — Joi s-au 
Încheiat la Paris lucrările celei de-a 
20-a sesiuni anuale a Adunării U- 
niunii Europei Occidentale (U.E.O.), 
din care fac parte Marea Britanie, 
R.F.G., Franța, Italia, Belgia, Olan
da si Luxemburg.

în timpul lucrărilor, participanții 
au respins cu majoritate de voturi 
un proiect de rezoluție, elaborat de 
Comisia pentru problemele apărării 
a Adunării, preconizînd instituționa-

Sesiunea N.A.T.O.

Corneliu VLAD

OTTAWA 20 (Agerpres). — în ca
pitala Canadei s-a desfășurat sesiu
nea de primăvară a Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. Comunicatul 
dat publicității la încheierea lucrări
lor informează ca participanții — 
miniștrii afacerilor externe din cele 
15 state membre — au examinat 
diferite aspecte ale relațiilor inter- 
atlantice, precum și o serie de alte 
probleme internaționale, intre care 
raporturile Est-Vest, situația din 
Orientul Apropiat și reducerea for
țelor și armamentelor în Europa 
Centrală.

Miniștrii de externe au aprobat 
Declarația relațiilor atlantice, care 
urmează să fie semnată de șefii de 
stat și de guvern hi țărilor membre 
la 26 iunie, Ia Bruxelles.

BEIRUT 20 (Agerpres). — O for
mațiune de avioane israeliene a ata
cat, joi dimineața, la ora 11,30 (ora 
locală), sectorul dc sud al taberei pa
lestinene Al Rachidiyeh, din apro
pierea localității libaneze Tyr, in 
timp ce alte două aparate au bom
bardat tabăra palestineană Ain Al- 
Helweh, de la periferiile orașului 
Saida — anunță un comunicat al 
Ministerului libanez al Apărării, re
luat de agențiile Rcuter, France 
Presse și Associated Press. Peste 
o oră, mai multe avioane israeliene 
au bombardat din nou cele două ta
bere palestinene. Comunicatul preci
zează că apărarea antiaeriană liba
neză a intrat in acțiune împotriva 
aparatelor inamice.

Agenția palestineană de informa
ții „Wafa" a anunțat, de asemenea, 
că aviația israeliană a atacat mai 
multe tabere din sud-veslul Libanu
lui, menționind că. potrivit unui prim 
bilanț, s-au Înregistrat cinci morți și 
19 răniți.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la Tel 
Aviv, reluat de agențiile internațio
nale de presă, a declarat că mai 
multe avioane israeliene au atacat, 
în cursul dimineții de joi, în două 
reprize, tabere palestinene de pe te
ritoriul Libanului. EI a menționat că 
obiectivele vizate prin aceste atacuri 
au fost instalații militare și puncte 
de comandă.

transmit
in Uniunea Sovietică su 

avut loc o serie de manifestări cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
înființarea organizației de pionieri 
din România. La Palatul Pionierilor 
din Moscova s-a deschis o expoziție 
de desene ale copiilor din tara noas
tră. De asemenea, la tabăra de pio
nieri Pușkino de lingă Moscova a 
avut loc o intilnire prietenească, iar 
în Parcul Copilului nr. 1 din raionul 
moscovit Sverdlovsk, un detașament 
de pionieri sovietici a organizat un 
careu de onoare. în capitala R.S.S. 
Ucrainene, Kiev, a avut loc, la Pa
latul Pionierilor, o adunare festivă 
consacrată aceluiași eveniment din 
viața pionierilor români.

Ld Pfdfjd a f°st semnat a“ 
cordul de colaborare între uniunile 
artiștilor plastici din România și 
Cehoslovacia. Documentul a fost 
semnat, din partea română, de pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
Brăduț Covaliu, iar din partea ce
hoslovacă de vicepreședintele Comi
tetului Uniunii artiștilor plastici, Ja
roslav Grus.

accelerarea inflației, care 
a atins o rată anuală de 12 la sută, 
a provocat reducerea substanțială a 
veniturilor muncitorilor din S.U.A. 
Drept rezultat, în ultimele luni s-a 
înregistrat o sporire a grevelor. Po
trivit statisticilor oficiale, publicate 
de Oficialul federal de mediere a 
conflictelor de muncă, în prima săp- 
tămină a acestei luni au fost decla
rate 523 de greve, la care au luat 
parte 308 600 muncitori. In industria 
construcțiilor s-au înregistrat 115 ac
țiuni revendicative.

lizarea consultărilor cu S.U.A., prin 
participarea acestora „la reuniunile 
directoare politice ale Pieței comu
ne" (cele 7 țări membre ale U.E.O. 
sint și membre ale C.E.E.). In rezo
luția care s-a adoptat in cele din 
urmă se afirmă, intre altele, că nu 
vor avea loc consultări cu Statele 
Unite decit după ce „cei nouă" vor 
fi ajuns „la un punct de vedere co
mun".

• MODELUL : O IN
SECTĂ. In căutările lor con
sacrate construirii de vehicule 
autopropulsate în vederea cer
cetării unor aștrii îndepărtați, 
savanții sovietici au creat mo
dele cu totul noi. Unul din cele 
mai recente rezultate ale aces
tor căutări este un tip de ve
hicul care în loc de roți —după 
cum le avea 
este înzestrat 
Modelul viu 
„Planetohod" 
Noul aparat, 
sale, poate ‘ __
diferite obstacole ... 
cale. Iată dar o nouă 
a largii arii de aplicativitate a 
bionicii. știința dispozitivelor, 
care se inspiră, in construcția 
lor, din elementele găsite de-j. 
gata in lumea animalelor și 
altor viețuitoare.

„Lunohodul" — 
cu șase picioare, 
al acestui nou 

a fost o insecta, 
grație picioarelor 

învinge cu ușurință 
întilnite in 

ilustrare

•OBIECTIVUL - 
PROGNOZE EXACTE 
ALE VREMII. Oceaaul 
Atlantic, in fața coastelor occi
dentale ale Africii, se află în 
plină desfășurare cea mai vastă 
acțiune de cercetări meteorolo
gice desfășurate vreodată. Peste 
1 000 de savanți din 20 de țări, 
avind la dispoziție 38 de vase, 
14 avioane, 65 de geamanduri 
înzestrate cu aparate de măsu
rat, precum și un satelit lansat 
special în acest scop, sint in 
curs de a culege cele mai di
verse date in legătură cu evo
luția vremii. Operațiunea va 
dura trei luni. Pornind de la 
premisa că regiunile tropicale 
exercită o influentă hotărîtoare 
asupra climei terestre, savanții 
speră că rezultatele obținute 
vor contribui mult la îmbună
tățirea alcătuirii de ț 
ale vremii, pe termene 
zece zile.

prognoze 
î pină la

V1NT
împre-

• MORILE DE 
REDIVIVUS. Ia alte 
jurări, fermierul american Neil 
Welliver ar fi fost socotit un 
excentric. De aproape doi ani 
el utilizează o moară de vint 
concepută după planuri proprii 
pentru iluminatul casei, pom
parea apei necesara etc. El nu 
a făcut decit să anticipeze o 
tendință care a ajuns, între 
timp, la modă. Spectrul crizei 
energetice a dus la reapariția 
acestor vechi dispozitive care 
sint astfel proiectate incit să 
beneficieze la maximum de 
forța vintului ; se caută, de 
asemenea, cele mai bune mij
loace de a înmagazina energie, 
pentru perioadele fără vint. în
săși N.A.S.A. (Asociația națio
nală pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic) are 
în vedere realizarea unui pro
totip modern de moară de vint 
pentru 
tate. La 
lifornia, 
cursuri 
tot mai 
seamă cei locuind in zonele ru 
rale, își instalează 
de vint.

furnizarea de electrici- 
unele institute (in Ca- 
Michigan) se predau 
de energia vintului. Și 
mulți cetățeni, mai cu

■> ru y
acum mud

• UN NOU 
CHIMIC ? A1Iat
(S.U.A.), Ia o conferință a fizi
cienilor atomiști, fizicianul so
vietic G. M. Flerov a comuni
cat că la bombardarea plumbu
lui cu crom radioactiv a obser
vat un nou element pe care l-a 
botezat „Numărul 106". Par
ticipanții sint unanim de pă
rere că, in cazul confirmării 
datelor experimentale, această 
descoperire poate fi apreciată 
ca excepțional de importantă.

ELEMENT
la Nashville

• „ECONOMISIT! 
HIRTIA, SALVAȚI CO
PACII". După cum s-a mai 
anunțat, un grup de funcționari 
ai UNESCO au pornit o acțiune 
de recuperare a deșeurilor de 
hirtie. Timp de o săptămină el 
au strîns deșeurile de la sediul 
organizației de la Paris, în ve
derea predării lor pentru a fi 
reintroduse in circuitul produc
tiv. In fotografic : hirtia depo
zitată intr-unui din ’ holurile 
Palatului UNESCO.
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