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de președintele
Interviul acordat

în cea mai mare parte a țării — 
cu deosebire in cimpiile din sud și 
est — au sosit, și s-au instalat, zi
lele călduroase, specifice lunii lui 
Cuptor. Este de așteptat, deci, ca 
procesul de coacere a cerealelor să 
evolueze mai rapid și, in săptămi- 
na care urmează, aria secerișului 
să se extindă tot mai mult. în 
aceste condiții, devine de maximă 
stringență necesitatea de a se or
ganiza astfel recoltarea incit mij
loacele mecanice să intre la timp 
in lanuri, să se lucreze tot timpul 
din plin, cu hărnicie și migală — 
pentru a nu se intirzia nici o par
celă. pentru a nu se risipi nici un 
bob.

Pentru organizațiile de partid de 
la sate, in această etapă a lucrări
lor agricole, principalul obiectiv 
asupra căruia trebuie să-și con
centreze eforturile îl constituie 
mobilizarea la muncă a tuturor lu
crătorilor de pe ogoare — de la 
conducători de unități agricole 
pină la mecanizatori și cooperatori 
— in vederea stringerii la timp și 
fără pierderi a recoltei.

După prima săptămină de sece
riș se poate spune că munca poli- 
tieo-pducativă desfășurată de orga
nizațiile de partid, pregătirile care 
au fost făcute din vreme in majo
ritatea unităților agricole au con
tribuit ca din primele zile să se 
obțină rezultate bune. O atestă, in
tre altele, și datele centralizate in 
cursul zilei de vineri la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor : pină atunci, recolta de 
orz fusese strinsă pe 115 400 hec
tare, ceea ce reprezintă 35 la sută 
din suprafețele cultivate in între
prinderile agricole de stat și in 
cooperativele agricole. în multe ju
dețe — printre care Mehedinți. 
Dolj. Olt și Constanța — a inceput 
|i secerișul griului.

în zilele
agricole de vară vor fi intensifica
te. Trecerea. din săptămina ce 
vine, la recoltarea griului in sudul 
țării și a orzului in celelalte zone 

la executarea 
î mare număr 

de la sate, 
1 este o lucra-

•re care se poate amina : orice zi 
pierdută înseamnă pierderi. Iată de 
ce principala sarcină a organiza
țiilor de partid din județele situa
te in sudul țării este de a antrena 
pe toți locuitorii satelor la lucrări
le legate de stringerea recoltei, 
iar in nord să se asigure dacă 
toate pregătirile au fost făcute te
meinic, pentru ca atunci cind va 
începe secerișul să se poată lucra 
cu toate forțele.

Se știe că stringerea la timp și 
fără pierderi a recoltei este hotă- 
rită, in cea mai mare măsură, de 
buna funcționare a tractoarelor, 
combinelor și a ’ ’ *'
agricole de care 
acest sezon. Este adevărat că, da
torită măsurilor luate de ministe
rele de resort, au fost asigurate, in 
cea mai mare parțe, piesele de 
schimb și curelele trapczoidale pen
tru combine. Trebuie manifestată 
insă, in continuare, grijă pentru 
folosirea gospodărească a acestor 
piese, mai ales a reperelor defici
tare, astfel incit in timpul lucrului 
nici o combină, presă de balotat 
paie sau tractor să nu staționeze. 
Iar pentru că secerișul orzului este 
un prilej de verificare a utilajelor 
înaintea trecerii la recoltarea 
lui, Ministerul Agriculturii a 
cat ca toate combinele să fie 
site Ia recoltarea orzului.

Tocmai in vederea grăbirii 
rișului. au fost luate măsuri ca, 
din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii situate in județele mai 
nordice, să fie trimise in sud circa 
800 de combine : de asemenea, uni
tățile agricole de stat se ajută 
intre ele cu 400 de combine. Se 
impune, deci, ca această concen
trare de utilaje la recoltat să fie 
bine organizată, pentru ca nume
roasele mașini aduse din alte ju
dețe să lucreze cu randamente 
maxime.

în programele de măsuri privind 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
vară, intocmite la indicația comite
telor județene de partid, s-a pre
văzut ca utilajele să fie folosite 
grupat. în consecință, în cadrul fie-

a 
celorlalte utilaje 

ne folosim in

griu- 
indi- 
folo-

sece-

Nicolae Ceaușescu
Radioteleviziunii iugoslave

După cum s-a anunțat, la 5 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit 
pe ziariștii iugoslavi Slavko Budihna, redactor la Radioteleviziunea Iugoslavă, șl Bogdan 
Decermici, redactor la ziarul „Borba", și a acordat, cu acest prilej, un Interviu.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, tovarășe pre
ședinte. stadiul actual al relațiilor si colabo
rării româno-iugoslave pe plan politic, eco
nomic, științific, cultural și in viața interna
țională, îndeosebi după intilnirea și convor
birile pe care le-ați avut cu tovarășul Tito 
in iulie 1973, la Brioni ?

RĂSPUNS : Trebuie să menționez că relațiile 
de colaborare dintre România și Iugoslavia au 
cunoscut in ultimii ani o dezvoltare continuă 
in toate domeniile do activitate. De altfel, din- 
totdeauna raporturile dintre țările noastre și 
dintre popoarele român și iugoslave au fost ca
racterizate printr-o strinsă colaborare in toate 
domeniile de activitate.'

După convorbirile avute cu tovarășul Tito in 
1973 s-a acționat pentru traducerea in viață a 
unei mai bune colaborări intre țările noastre in 
domeniul economic. De altfel, există toate pre
misele ca ceea ce am stabilit de comun acord 
încă in 1971 la Timișoara — de a realiza pină 
in 1975 un volum al schimburilor economice de

300 milioane dolari — să fie înfăptuit In bune 
condiții.

De asemenea, între reprezentanții țărilor 
noastre la diferite organisme internaționale a 
existat, o colaborare strinsă. Aș dori să mențio
nez îndeosebi activitatea desfășurată de repre
zentanții români și iugoslavi in cadrul Confe
rinței de la Geneva pentru- securitatea euro
peană.

Totodată, trebuie subliniată intensificarea 
schimburilor de delegații atit pe linie de stat, 
cit și intre partidele noastre, ceea ce duce la 
întărirea bunei colaborări romăno-iugoslave in 
toate domeniile de activitate.

ÎNTREBARE : Este evidentă creșterea ■ 
schimburilor de mărfuri intre România și Iu
goslavia in ultimii ani. Cu toate acestea, 
pentru extinderea, consolidarea și diversi
ficarea relațiilor economice sint necesare noi 
forme de colaborare economică, cum ar fi

(Continuare in pag. a III-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
Argumentele agitato
rilor — faptele lor
A gindi inginerește, 
a acționa eficient, cu
tezător
Vlăstarele științei ro
mânești

va antrena, desigur. 1 
lucrărilor de vară un 
de oameni ai muncii 
pentru că secerișul nu

ce urmează, lucrările

(Continuare in pag. a 11-a)

La întreprinderea „Electromo
tor'* din Timișoara a fost sem
nat certificatul de recepție a mo
torului electric cu numărul 1 mi
lion, realizat in anii actualului 
cincinal. Un jubileu care mar
chează îndeplinirea de 'pe acum 
a angajamentelor asumate pe 
întregul an. Anii care au trecut 
din actualul cincinal consem
nează și dublarea producției în
treprinderii ca rezultat al intră-

-A*?-/

Cum «ă definim Brăila? 
Există BrăJa pe care aș 

numi-o a ..îghemoiuconu- 
liu" — Brăila vechilor 
construcții. Clădiri cu un 
singur cat. cu balcoane, 
neapărat cu balcoane din 
fier răsucit la caid, ori din 
beton traforar și sprijinite 
uneori pe cariatide vopsite 
cu bronz, var. sau humă. 
Ciădiri pe care stilurile 
arhitectonice stau agățate 
ca boabele de struguri pe 
ciorchine — un bob, un 
stil ; un amestec in care 
se descifrează totuși influ
ențe de baroc. florentin, 
renascentist, clasic, 
casele 
cândva 
pendada**. Cu 
oamenii care 
cum in astfel 
obișnuiți și 
scoală dimineața la 
marea sirenelor si se culcă 
cu noaptea-n cap pentru a 
relua munca de la capăt, 
a doua zi.

Există Brăila turiștilor.
A zecilor de mii de tu

riști români și străini 
care, mai ales acum, vara, 
invadează literalmente 
multiseculara așezare de 
la km 171 al Dunării. Oas
peți de o oră, sau de o zi, 
hămesiți de curiozitate, in
solit și pitoresc, ii recu
noști lesne după vestimen-

—

tația ,.de vacanță**, după 
aparatele de filmat si fo
tografice, după automo
bile. dar mai ales după a- 
tenția cu care ascultă ex
plicațiile ghizilor :

— „Sintem la etajul XII, 
pe terasa hotelului „Tra-

nul armat... Statuia împă
ratului Nerva Traian... Pe 
locul acestui parc s-a 
inălțat cind va Cetatea — 
urmele se văd imediat sub 
faleză... Pacea fostei raiale 
n-a fost tulburată decit de 
vijeliosul Mihai... Obser-

„Mama, tata
Sint 

avea 
„proti-

in care-și 
reședința 

toate astea, 
locuiesc a- 
de case si-nt 

harnici, se 
che-

la Brăila
ian", cel mai elegant din 
oraș... Gara fluvială, ob
servați clădirea împodobi
tă cu turnuri — zilnic trec 
pe aici 2 000 de călători... 
Silozurile din dosurile 
Brăilei : construite duoă 
proiectele inginerului An- 
ghel Saligny. au făcut la 
vremea lor mare vil vă — 
aici s-a folosit pentru pri
ma dată in România beto-

vați trama stradală : ra- 
dial-inelară, orașul se dez
voltă pe aoeaslâ bază... 
Cartierul Comorofca — 
locurile pe unde-și zdre
lea genunchii Panait Is- 
trati... Teatrul municipal 
Maria Fllotti... Muzeul de 
artă. Admirabil? Vă cred: 
picturile sint semnate de 
Luchian, Băncilă, Ressu, 
Pallady, Ciucurencu...**

Dar adevărata Brăilă 
nu-i nici aceea a turiș
tilor.

Există Brăila teilor în
floriți, a salcimilor și cas
tanilor — Brăila spațiilor 
verzi ; Brăila terenurilor 
de tenis (douăsprezece au 
fost construite numai in 
acest an). a stadioanelor 
(cel mai mare și mai fru
mos va fi gata in preajma 
lui 23 August), a sălilor , 
de box (două s-au deschis 
luna aceasta), a zonelor de 
agrement de la Lacul Sărat 
și Corotișca, a ~
care desenează cu 
vapoare pe asfaltul 
tuarelor...

Există o Brăilă a 
tul ui.

A vaselor maritime .. 
ați câ Brăila este „cap de 
linie** pentru navele ma
ritime ?) și fluviale care 
vin și pleacă uitind și sfi- 
dind că „a pleca înseamnă 
a muri puțin**. Vasele în
carcă la Brăila și duc in 
lume fabrici construite in 
România, hirtie, ciment, 
faianțe, laminate, îngrășă
minte chimice, cereale, ce
luloză. cherestea și des
carcă la noi bumbac, ci-

copiilor 
creta 
tro-

por-

(ști-

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a III-a)___ J

de președintele 
losip Broz Tito

presei române
Tovarășul losip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a acordat unul grup de ziariști români 
un interviu pentru presa română.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, tovarășe 
președinte, evoluția relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia ? Cum apreciați apropiata 
dumneavoastră vizită in țara noastră și 
convorbirile pe care le veți purta cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu ?

RĂSPUNS : Sint foarte mulțumit de evoluția 
de pină acum a relațiilor dintre cele două țări 
ale noastre. Colaborarea noastră s-a dezvoltat 
in toate domeniile, pe baza intereselor comune 
ale celor două țări socialiste vecine si in at
mosfera deplinei egalități in drepturi și a res- 
peefurâi reciproc.'

Doresc, in primul rind, să subliniez colabora
rea politică bună dintre cele două țări și par
tide care, fără îndoială, își nune amprenta și 
impulsionează dezvoltarea relațiilor in toate ce
lelalte domenii. Fără îndoială, la aceasta au 
contribuit mult intilnirile frecvente și convor
birile pe care le-am avut cu tovarășul

Ceaușescu $i care au devenit tradiționale, pre
cum si contactele foarte intense ale altor re
prezentanți ai celor două țâri ale noastre pe 
toate liniile si la toate nivelurile.

As vrea, de asemenea, să subliniez că. mai 
ales in ultimii ani, relațiile noastre economice 
se dezvoltă foarte favorabil. Aceasta o demon
strează si faptul că. incă in acest an, schimbu
rile noastre de mărfuri urmează să depășească 
valoarea de 250 milioane dolari. Dacă se ține 
seama de faptul că numai cu 10 ani în urmă 
aceste schimburi se cifrau doar la 10 milioane 
dolari, atunci se vede cit de mare este progre
sul realizat. Eu aș vrea insă să reliefez și impor
tanța altor aspecte ale colaborării noastre eco
nomice. Mă gindesc, in primul rînd, la coope
rarea și Specializarea în industrie, deoarece a- 
ceasta consolidează relațiile noastre economice 
și le oferă o bază de lungă durată. Posibilitățile 
de colaborare in această privință au fost deja 
constatate in convorbirile de pină acum ale spe
cialiștilor noștri economiști și trebuie să ne an-
(Continuare in paj. a III-a)

cfo un milion
rii in funcțiune a unor noi și 
modeme capacități industriale, 
echipării fluxurilor tehnologice 
cu mașini și utilaje automate 
sau semiautomate de înaltă pro
ductivitate, realizate in bună 
parte in cadrul unității. în ace
iași timp, ponderea motoarelor 
noi sau reproiectate a crescut la 
peste 75 la sută din producția- 
marfă livrată in țară și peste 
hotare.

SE APROPIE CONFERINȚA

MONDIALĂ A POPULAȚIEI

POLITICA
DEMOGRAFICA,
factor esențial al dezvoltării

economico-sociale
Puțină vreme a mai rămas pină la 

Conferința mondială a populației, 
care 
tala 
gust. Eveniment internațional 
marcabil, punct culminant al 
nirilor continentale și al multiplelor 
activități desfășurate pină acum in 
cadrul „Anului 1974 — an mondial 
al populației**, conferința de la Bucu
rești — prima intrunire Inierguver- 
namentală care are loc sub egida 
O.N.U. in acest domeniu — este 
chemată să examineze, in toată am
ploarea si profunzimea, problemele 
populației și ale politicii populației 
in accepțiunea cea mai largă a cuvin- 
tului și in conexiunile cele mai va
riate cu celelalte mari probleme 
mondiale.

Trăim intr-o epocă în care progre
sele tehnicii și științei, dezvoltarea 
economică și socială au creat pre
mise favorabile pentru ca Omul, co
munitatea umană formată din oa
meni egali in drepturi, să se bucure 
cit mai din plin de binefacerile civi
lizației, 6ă se ridice mereu la noi 
culmi de progres economic și social. 
Urcușul spre aceste culmi depinde, 
desigur, de o multitudine de factori, 
intre care populația este unul de 
prim ordin. Populația reprezintă a- 
vuția supremă a fiecărei țări, facto
rul esențial al progresului fiecărei 
societăți. Fundamentarea deciziilor 
privind producția bunurilor mate
riale, crearea locurilor de muncă,

va fi găzduită 
României intre

de
19—30

Capi- 
au- 
re- 

întil-

lărgirea, diversificarea și moderni
zarea serviciilor, măsurile vizind 
ridicarea nivelului de trai și de cul
tură. măsur ile de ordin social. pre
supun și reclamă o bună cunoaștere 
a datelor privind populația și a ten
dințelor ei de evoluție.

în legătură cu aceasta este de 
remarcat marea diversitate a con
dițiilor de existență a populației de 
la țară Ia țară. Sint țări cu o popu
lație foarte numeroasă, care trăiește 
in condiții grele, și țări cu populație 
densă, dar cu inalt grad de dezvol
tare economică ; sint țări suprapopu
late, cu slabe resurse și altele cu re
surse suficiente pentru a satisface ce
rințele unor populații considerabil 
mai mari : unele țări exportă, iar 
altele importă forță de muncă : mari 
variații se remarcă și in privința 
categoriilor active și inactive, pe 
sexe, vîrste etc. Toate acestea arată 
că in abordarea problemelor popu
lației trebuie ținut seama de condi
țiile specifice, de particularitățile 
concrete ale fiecărei țări și căutate 
soluții corespunzătoare cu 
specifice ale dezvoltării 
respective. în acest sens, 
populației reprezintă o
pirle componentă a politicii interne 
a fiecărui stat, o prerogativă esen
țială a suveranității sale naționale.

cerințele 
societății 

politica 
importantă

Ion FÎNT1NARU
(Continuare in pag. a V-a)

Mîine sosește în țara noastră președintele

R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito

Poporul român intimpină
pe înaltul oaspete

Cetățenii patriei 
noastre se pregătesc 
să intimpine cu bucu
rie și însuflețire un 
oaspete stimat 
drag, tovarășul 
Broz Tito, președinte
le Republicii Socia
liste Federative Iugo
slavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care, 
impreună cu soția, to
varășa Iovanka Broz, 
va face, la invitația 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar
general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii 
Socialiste România, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită o- 
ficială in țara 
tră.

în rindurile 
porului nostru 
bine cunoscută perso
nalitatea conducăto
rului de partid și de 
stat al Iugoslaviei — 
fiu devotat al clasei 
muncitoare și al po
porului iugoslav, mi
litant de frunte al 
mișcării comuniste și 
muncitorești interna
ționale, figură pro
eminentă a vieții politice 
rane.

losip Broz Tito s-a .
25 mai 1892, intr-o familie de țărani, 
în localitatea croată Kumrovec. 
După absolvirea școlii elementare și 
a școlii de meserii, lucrează ca me
talurgist la Zagreb. în anul 1910, 
tinărul muncitor metalurgist losip 
Broz intră in rindurile mișcării re
voluționare. Patru ani mai tirziu, la 
izbucnirea primului război mondial, 
este arestat de autoritățile de ocu
pație austro-ungare pentru propa
gandă antirăzboinică. iar ulterior 
este trimis pe frontul rusesc, unde 
in 1915 este făcut prizonier.

Se întoarce in patrie in anul 1920 
și devine membru al Partidului Co
munist din Iugoslavia. Ca urmare a 
activității sale revoluționare in con
diții de ilegalitate, i se încredin
țează funcții de conducere in partid 
șl sindicate. Prigonit și arestat in 
mai multe rinduri datorită muncii 
ilegale de partid, in anul 1928 este

noas-

contemp O’

născut la

condamnat la cinci ani închisoare ți 
întemnițat la Lepoglava și Maribor.

După eliberarea din închisoare, in 
anul 1934, losip Broz își continuă 
activitatea de partid in ilegalitate, 
sub numele conspirativ de Tito. De
vine membru al Comitetului Central, 
iar ulterior, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.I. în anul 1937, 
losip Broz Tito a devenit secretar 
general al Partidului Comunist din 
Iugoslavia.

De-a lungul deceniilor, partidul 
comuniștilor iugoslavi, in frunte 
cu tovarășul Tito, a călăuzit cu ho- 
tărire masele populare in lupta îm
potriva regimurilor antipopulare din 
vechea Iugoslavie, în epopeea eroi
că a rezistenței antihitleriste ; in 
perioada postbelică, tovarășul Tito, 
in fruntea partidului și statului, a 
desfășurat o activitate neobosită 
consacrată făuririi orinduirii noi, so- 
cialistc in țara prietenă. Exprimin-
(Continuare in pag. a III-a)
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[FAPTUL! ARGUMENTELE AGITATURILOR-fAPTELE LOR
DIVERS I- - - - - - - -

| Neptun pe 
| post de naș 
■ Una din cele mai noi nave ro- 
I mânrști — cargoul „Năsăud" — 
I s-a Întors dm prima sa cursă 

pe mările si oceanele lumii. Dar 
Inu numai cursa a constituit o 

premieră. La bordul navei a 
avut loc $1 tradiționalul ccrcmo-

■ nial potrivit căruia marinarul 
I care trece prima dată Ecuatorul 
| primește ..botezul mării'* de la 

Neptun. acesta urindu-i „bobo- 
| cului** neînfricare in lupta cu 
I furtunile. De data aceasta au 
• primit „botezul" nu unul sin- 
ț gur, ci 13 ! „Numărul acesta, 
I considerat cu ghinion pe uscat, 
f pe mare n-are căutare". Sint cu- 
Ivinte rostite de insuși „Zeul 

Mării" — Neptun. alias șeful de 
echipaj Constantin Cioană. care 
i-a interpretat rolul cu întreaga 

I recuzită — coroana, tridentul și 
B hlamida, după care le-a urat. 
I pentru toată viata, „vint bun la 
. pupa !“.

Era In pauza de la ora 10 cind. 
la difuzoarele instalate in secțiile 
combinatului de industrializare a 
lemnului „Pipera" din București, 
crainicul stației de radioamplificare 
a anunțat, ca de obicei, emisiunea 
— „Agitatorii In microfon". Timp do 
citcva minute apoi, inginerul Vnsllc 
Calcan n făcut o succintă retrospec
tivă n realizărilor pe primele 5 luni 
din acest an, preclzind : ....deși co
lectivul secției de înnobilare a pro
dus. peste prevederile de plan, plăci 
Înnobilate In valoare de circa 7 mi
lioane lei — depășind, încă de pe 
acum, angajamentul asumat de sec
ție in cinstea celei dc-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei — nu 
se poate declara mulțumit : pe 
alocuri, abaterile do la disciplina de 
producție și do program, slaba coope
rare intre sectoarele de fabricație, ca și 
lipsa de responsabilitate. în anumite 
cazuri, a unor lucrători diminuează 
eforturile întregului colectiv..."

— Ați asistat Ta un moment din 
activitatea celor citorva sute de agi
tatori din secțiile combinatului, ne 
spune tovarășul Ion Găvruș, secre
tarul comitetului de partid. Consti
tuind o prezență activă in munca 
politică de masă consacrată dezvol
tării responsabilității comuniste față 
do bunul mers al producției, ngita- 
loni reprezintă la noi nu numai o

forță mobilizatoare In marcR între
cere pentru devansarea cincinalului, 
ci și exemple de dăruire In muncă. 
Ei acționează concret, operativ, de 
la om la om, explică politica parti
dului nostru, militează pentru 'în
făptuirea exemplară a snreinilor ce 
no revin.

Intr-adevăr, ar mal putea fi cl-

tale multe alte fapte caro atestă că 
în această mare întreprindere bucu- 
reșteană organizația de partid asi
gură un conținut bogat șl concret 
acestei importante forme a muncii 
politice. La secția do mobilă, bună
oară. comuniștii aleși in biroul or
ganizației de bază sint. cu toții, agi
tatori. Zilele trecute, spre exemplu, 
s-a defectat mașina de formatizat. 
Normal, o asemenea reparație dura 
trei zile. Vasilc Tatomir, secretar al 
organizației de bază, a mers la ate
lierul central, a vorbit cu cel care 
puteau ajuta, explicindu-le că de a- 
ceastă mașină depinde întreaga pro
ducție a secției : Știu, aveți și voi 
lucrări urgente, a spus el, dar acum 
e vorba de urgența-urgențelor. O zi 
de nefuncționare a acestei mașini

loseamnă normalizarea a peste V> 
garnituri de mobilă. Și-au unit cu 
ti’tll eforturile și-au făcut reparația 
intr-un timp record. Aceasta a per
mis ca la sfirșilul lunii mai. colec
tivul secției să înscrie în agenda în- 
tr'-cerli, peste sarcina planificată, 
140 garnituri do mobilă,

Succesul muncii agitatorilor este

amplificat aici și datorită practicii 
de a antrena în această activitate 
toate cadrele do conducere. Repar
tizați In organizațiile de bază din 
secțiile productive, directorul, ingi-1 
ncrul-șef. celelalte cadre de condu
cere acționează prompt pentru popu
larizai ca tuturor hotăririlor și docu
mentelor do partid, pentru aplica
rea lor in viață. Cadrele de condu
cere care au participat la consfătui
rea activului de partid și de stat din 
ministere si Instituții centrale au 
organizat apoi dezbateri pe secții și 
ateliere, explicind oamenilor, pe 
larg, sarcinile stabilite, modali
tățile concrete prin care pot con
tribui la realizarea lor.

Tn strinsă legătură cu îndeplinirea 
sarcinilor asumate in Întrecerea so

cialistă. agitatorii acționează — folo
sind întregul arsenal al muncii po
litice do masă — șl pentru întărirea 
disciplinei, pentru dezvoltarea spiri
tului de responsabilitate muncito
rească față de bunul mers al pro
ducției. Unul din numeroasele 
exemple posibile : agitatorul Nicolae 
Rogoveanu a observat că, datorită 
nerespectării procesului de fabrica
ție. se rebutau, zilnic, importante 
cantități de materie primă ; din a- 
celoași cauze s-au spart. Intr-o sin
gură zi. 12 pereți din PAL mclami- 
nat. Risipa era marc. Pentru a o 
preveni, el a organizat o convorbire. 
Pe o tablă Improvizată a făcut și un 
calcul : calculul risipei. Le-a arătat 
astfel, colegilor săi. concret, urmă
rile neglijenței lor. A fost un 
moment care a contribuit la înțele
gerea adevărului că orice risipă, cit 
de mică ar fi. dăunează intereselor 
oricărui colectiv șl ale fiecărui mem
bru al său in parte, intereselor eco
nomiei naționa'e.

Am relatat, firește, doar clteva din 
acțiunile inițiate de agitatorii din or
ganizația de partid de la C.I.L. Pi
pera. Ele oglindesc insă eficienta 
activității politico desfășurate în 
sprijinul producției, contribuția agi
tatorilor la educarea oamenilor, la 
dezvoltarea spiritului lor de respon
sabilitate comunistă.

Ioan VLANGA

- Dulce ca... 
j mierea

Crescătorii do albine din Ar-

Igcș au „umblat" nu demult 
la stupi. Și nu mică le-a fost 
bucuria vâzind cum celulele 
ramelor de ceară sint pline 

! ochi cu mierea plămădită de al- 
I bine din nectarul florilor de 
• mai. Și cum albinele au fost 
i darnice cu ei. se dovedesc și ei,

prisăcarii. „darnici" cu noi. Pină 
acum au trimis comerțului 

. două vagoane de miere și mai 
I urmează alte cinci vagoane. O 
I veste dulce ca... mierea.

! Ciobanii 
j care și-au 
i pierdut oile

Ciobanii Gheorghe Enoch e, 
I Ftlip Onisii și Ion Achiței din 
1 Drăgânești (Neamț) au mers cu 
Icele 500 de oi ale cooperativei 

agricole la păscut pe malul Țiu
lui Moldova. La un moment dat, I celor trei ciobani li s-a făcut 
poftă de o fripturică de iepure, 
că de miel erau sâtui. Și astfel, 
toți cei trei ciobănei au por- 

[ nu-o la vinătoare, lăsind (urma 
E de oi de izbeliște. Intre timp, 
l în urma unei ploi torențiale, o 
Imare viitură de apă a izolat tur

ma pe un prind de pietriș in 
mijlocul viului. Cind au venit 
ciobanii și n-au mai găsit tur- 

Ima. au început să stripe după a- 
jutor. Pină la urmă, sătenii au 
găsit nu numai oile pierdute, ci 

Iși iepurii — cinci la număr — 
in brațele ciobanilor, cărora 
Ic-a pierit pofta de friptură,

i „Cind
I te întorci,
I mama ?“

Mamă a cinci copii (ultimul 
I In virstâ de numai 4 luni), M. F. 
Idin Poeni-Cluj a dat bir cu 

fugiții. lăsindu-și casa, cu copii 
cu tot, in grija părinților bă- 
trini și suferinzi. Depistată in 

I orașul Huedin, a fost chemată
in fața instanței de judecată. 
Cei cinci copii, minori, o aș- 

Iteaptă uitindu-se pe geam cu 
priviri nedumerite, intrebătoare : 
„Cind te întorci, mamă ?“.

ț
UN PUNCT DE MARE 

ATRACȚIE PE LITORAL

Satul de vacanță

I 
l

Constanta »
La marginea noului cartier 

Tomis din Constanța, la intra
rea in stațiunea Mamaia, se 
află unul dintre cele mai fru
moase complexe turistice ale 
cooperației de consum : SATUL 
DE VACANȚA CONSTANȚA. 
Alcătuit din 25 de unități de 
alimentație publică, satul de va
canță Constanta reprezintă o 
sinteză a satului românesc con
temporan, fiecare casă in parte 
păstrind arhitectura specifică 
din diferite județe ale țării. în 
satul de vacanță Constanța, al 
cooperației de consum, oaspeții 
au posibilitatea să servească 
preparate culinare tradiționale 
și băuturi din cele mai renumi
te podgorii ale țării.

■ .....- • - w
TOUNA EXPERIENȚEI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

9 * •

| Un stop
| binevenit

— în ultimul an. cu di
verse ocazii, cetățenii au 
înaintat consiliului nostru 
popular peste 500 de pro
puneri — no informează 
tovarășul Nicolae Fene- 
șcr. primarul din Ighiu, 
comună distinsă recent cu 
Ordinul Muncii clasa I 
pentru ocuparea primului 
loc în întrecerea pe anul 
1973. Majoritatea propune
rilor și-au găsit rezolvarea 
tot cu sprijinul cetățenilor. 
Propunerea cea mai bună 
este cea care preocupă în
treaga comună și mobili
zează .astfel la lucru pc 
toți locuitorii. De exemplu, 
acum cițiva ani, in adună
rile cetățenești, oamenii au 
propus asfaltarea unor 
străzi. Propunerea cores
pundea unor necesități re
ale și. ca importanță, la 
data respectivă, avea prio
ritate. Dar oare nu depă
șea posibilitățile noastre ? 
Nu cumva ne angajam in
tr-o lucrare costisitoare 
care epuiza resursele co
munei in dauna altor lu
crări ? Ideea insă îmi in
trase și mie la inimă. Am 
notat-o in carnețel cu 
roșu, la capitolul proble
melor in studiu. Pină la 
urmă s-a întocmit și un 
proiect, care costa 1.6 mi
lioane lei. pentru asfalta
rea a 3.5 km de străzi in 
satul Bucerdea Vinoasâ. 
Bani, nu glumă ! Să re
nunțăm ? Nu aveam drep
tul să hotărăsc in numeie 
celor care au făcut propu
nerea. M-am intilnit din

sprijinul celei inițiale : toa
te lucrările necolificate — 
săpături, impraștierea ba
lastului etc. — să fie efec
tuate de’ oamenii de pe 
străzile respective. Am stat 
apoi de vorbă aproape cu 
fiecare in parte, pentru a 
avea garanția că propune
rea a fost însușită de toți.

neri. Importantă este nu 
evidența statistică a pro
punerilor, ținută la zi, el 
prezența zilnică a lor în 
preocupările prîmarblui, ale 
întregului comitet executiv. 
Același „traseu", între în
registrarea in carnetul pri
marului și decizie, l-a ur
mat și o altă propunere,

gospodărești, care a studiat 
propunerea la indicația co
mitetului executiv, a apre
ciat că există posibilități 
pentru a se ieftini prețul 
de cost al lucrării, dacă ce
tățenii vor efectua săpătu
rile. care au un volum 
mare in ansamblul lucrării. 
Oamenii au aprobat. Iar

£a mi, fiecare locuitor 
este „ajutor de primar11

însemnări din comuna ighiu, județul alba

Jurămîntul 
studentelor-ostași

„Jur să-nu-ml precupețesc singcle șl viața pentru a apăra pămln- 
<ul sirămoșesc, independența și suveranitatea patriei, cauza socialis
mului".

Din nou au răsunat 
cuvintele sacre ale Ju
rământului militar. Cu 
oțelul armelor strlns la 
piept, cu mina atin- 
gind înfiorată tricolo
rul de luptă al unită
ților. cea dinții promo
ție de studente-ostași 
a jurat credință ne
strămutată patriei, po
porului și partidului.

Aflate la finele pri
mului an de facultate, 
viitoarele inginere, 
profesoare. doctorițe 
sau arhitecte au adău
gat la succesele re
purtate in sesiunea de 
examene reușitele a- 
preciabile in pregăti
rea ostășească. înda
torire civică profund 
patriotică, serviciul mi
litar cu termen redus 
le-a inclus, din toam
na anului trecut, ca pe 
orice tinăr studios, 
printre formele dis
tincte de pregătire a 
întregii populații pen
tru apărarea patriei ; 
le-a prins pe epoleții 
uniformelor — purta

te cu distincție speci
fic feminină, la activi
tățile săptăminale de 
instrucție — odată cu 
însemnele strălucitoa
re de infanterist, trans- 
misionist, de medic sau 
chimist, intiiul, vechiul 
și mereu tinârul grad, 
cel de soldat.

Cu fiecare nouă 
treaptă urcată spre 
consolidarea cunoștin
țelor ostășești, studen- 
tele-soldati au putut 
păși cu fruntea sus 
spre împlinirea aces
tui act de devoțiu
ne față de patrie și 
popor, față de tradi
țiile eroice și prezen
tul socialist făurit de 
Partidul Comunist Ro
mân — rostirea inflă- 
căratului jurămlnt os
tășesc.

Jurămîntul fetelor a 
încununat cea dinții 
„sesiune" ostășească, 
rodul orelor și zilelor 
lor de eforturi, des
fășurate sub semnul 
major al răspunderii, 
al datoriei. Toate ca

una singură, toate în- 
tr-un singur gind și o 
unică simțire iși în
scriu pasul mîndru de 
ostaș in cadența fer
mă a tuturor apărăto
rilor de țară. în con
știința acestor fiice ale 
țării iși află o vibran
tă rezonanță îndemnul 
conducătorului parti
dului și statului, co
mandantul suprem el 
forțelor noastre arma
te. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Fie ca e- 
xemplul generațiilor 
care au înălțat prin 
munca și lupta lor 
România pe culmile 
civilizației de azi să 
însuflețească întot
deauna tinerele vlăsta
re ale ponorului nos
tru, pentru a-șL pune 
întreaga Drlcepere și 
forță in slujba patriei, 
a înfloririi națiunii 
noastre socialiste..."

I.ocotenent- 
mafor 
Ioan LUCA

în adresa semnată de direc
torul întreprinderii de autoca
mioane Brașov, referitoare la 
faptul divers cu titlul ..Mină 
birjar (in care relatam despre 
sustragerea unui autocamion de 
către doi lucrători ai întreprin
derii plecați intr-o plimba
re nocturnă), se precizează că 
cele relatate sint juste și au 
fost întreprinse cercetările de ri
goare. „Totodată, vă facem cu
noscut — se spune in adresa 
ră celor doi făptași — Mitică 
Nicolae si rorișka Mihai — li 
6-a imputat contravaloarea 
cursei abuzive in sumă de 2 568 
lei. iar cazul a fost deferit or
ganelor de cercetare penală", 
lată un stop pus la timp.

r

nou cu locuitorii din satul 
Bucerdea pentru a analiza 
situația. Și cetățenii au 
făcut o altă propunere in

Și astfel, întreaga lucrare, 
in loc de 1,6 milioane lei, 
a costat 211 000 lei. repre- 
zentind doar materia primă, 
prepararea și transportul 
ci pe străzi. încă un ciș- 
tig : lucrarea s-a efectuat 
intr-un timp scurt.

...într-adevăr, la Ighiu 
s-a statornicit o bună expe
riență in conlucrarea cu 
cetățenii pentru înfăptuirea 
propriilor lor propuneri. 
La primăria comunei se 
spune — pe baza acestei 
experiențe — că o propu
nere ciștigă teren dacă este 
susținută de alte propu-

care viza alimentarea cu 
apă potabilă a comunei. în 
localitate, așezată intre 
dealuri, fintinile se sapă 
greu, iar apa nu are cel 
mai bun gust. „De ce să nu 
se capteze unul din izvoa
rele de munte situate în 
împrejurimi și să se diri
jeze pe conducte în comu
nă ?“ — au întrebat cetățe
nii în urmă cu doi ani.

— S-a întocmit și in a- 
cest caz un deviz — ne 
spune primarul. Suma era 
cam aceeași : 1,5 milioane 
lei. Comisia permanentă 
pentru problemele edililar-

operațiunile pregătitoare au 
și fost încheiate. Nu peste 
mult timp vom deschide 
șantierul. Anul viitor vom 
executa canalul de aduc- 
țiune pe o lungime de 15 
km.

...Ne-am referit la aceas
tă propunere, chiar dacă 
nu a început incă înfăptu
irea ei practică, intrucit in 
acest an ea a ocupat un loc 
important pe agenda de 
lucru a primarului, care 
a avut numeroase lntil- 
niri cu specialiștii de la 
județ in vederea întocmirii 
documentației și stabilirea

tuturor detaliilor de lucru. 
Receptiv, și acționind res
ponsabil cind este vorba 
de propunerile... cetățenilor, 
Nicolae Fencșer spune des
pre locuitorii comunei câ 
sint adevărați „ajutori de 
primar". Alt exemplu : a- 
nul trecut, in adunarea 
populară care a avut loc 
cu prilejul decorării co
munei cu Ordinul Muncii 
clasa a II-?.. pentru ocupa
rea locului II pe țară, ce
tățenii și-au exprimat do
rința ca in anul următor 
Ighiul să se situeze ne pri
mul loc. Departe de a fi 
considerată doar o declara
ție ocazională, festivă, a- 
ceastă dorință s-a trans
format intr-o hotărire. ma
terializată in chemarea a- 
dresată de Ighiu celorlalte 
comune din județul Alba. 
Si comuna s-a situat, in
tr-adevăr, pe primul loc in 
țară.

— Avem In studiu și alte 
propuneri — ne spunea in 
încheiere primul gospodar 
al acestei comune fruntașe. 
Ne pregătim pentru a con
strui. din premiile cîștiga- 
te, un cămin cultural. De 
asemenea, vom continua 
modernizarea străzilor.

...Dezvoltarea economică 
șl modernizarea edilitară a 
comunei Ighiu se realizează 
intr-o conlucrare strinsă, 
dinamică a primăriei cu 
cetățenii. Se poate spune, 
pe bună dreptate, că pro
gramul de lucru al prima
rului îl alcătuiesc înșiși 
cetățenii, prin propunerile 
lor.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii" J

& Difi instanță în fața opiniei publice • Din instanța în

NICI UN BOB RISIPIT!
(Urmare din pag. I)

cărei ferme sau cooperative agri
cole au fost organizate formațiuni 
permanente de tractoare, combine 
și alte utilaje. Lucrind grupate, 
combinele sint dirijate mai bine, se 
ușurează intervențiile in caz de 
defecțiuni, sarcinile de lucru cc 
revin fiecărui mecanizator puțind 
£i îndeplinite mai bine. Organi
zațiile de partid au datoria să-și 
mute, in campania de vară, centrul 
activității lor în mijlocul acestor 
formații de lucru, antrenind pe 
mecanizatori să grăbească lucrări
le, organizînd întrecerea pentru re
coltarea in fiecare zi a unor can
tități cit mai mari de cereale.

Campania de recoltare din acest 
an se desfășoară in condiții clima
tice diferite — in unele zone 
ale tării timpul frumos alter- 
nind cu ploi. In condițiile acestei 
diversități de condiții agrometeoro- 
logice, organizațiile de partid sint 
chemate să acționeze astfel incit 
sâ contribuie la întărirea răspun
derii specialiștilor, pentru stabili
rea momentului începerii secerișu
lui, a conducerilor de unități pen
tru condiționarea și livrarea ce
realelor.

O altă problemă : unele Joturi 
de orz sau de griu pot avea o 
umiditate mai mare ,decit cea ad
misă la preluare, ceea ce necesită 
operațiuni de uscare. In nume
roase cooperative au fost amenaja
te platforme simple, unde cerealele 
sint uscate prin lopătare. S-a in- 
timplat însă ca aceste platforme, 
fiind din pămint, să determine nu 
numai umezirea boabelor, ci și 
amestecarea lor cu diferite impu
rități. Or, nu trebuie admis ca re

colta să se risipească în nici un 
fel !

După cum se vede, cu fiecare zi, 
lucrările in campania agricolă de 
vară se aglomerează. Pentru ca se
cerișul, transportul și inmagazina- 
rea cerealelor să se facă in timp 
scurt și fără pierderi se cere ca 
munca să fie temeinic organizată, 
să se respecte programele de mă
suri întocmite in fiecare unitate.

Comuniștilor din agricultură — 
de la directorii întreprinderilor 
agricole de stat și președinții 
cooperativelor agricole, la briga
dieri, mecanizatori, cooperatori și 
muncitori agricoli — le revine, 
drept cea mai importantă sarcină 
de partid in această perioadă — 
sprijinirea nemijlocită a recoltării 
la timp și fără pierderi. Atit prin 
munca sa exemplară, prin mobi
lizarea la lucru intens a întregului 
colectiv din care face parte, cit și 
prin întronarea la fiecare loc de 
muncă a disciplinei și a ordinii — 
comunistul din agricultură poate și 
trebuie să fie un important catali
zator de energii pentru ca seceri
șul să fie declanșat exact Ia 
timpul potrivit, pentru ca nici 
o clipă să nu fie pierdută 
și nici un bob să nu fie risipit. 
De aceea, organizațiile de partid, 
sprijinind conducerile cooperative
lor agricole, ale întreprinderilor 
agricole de stat în organizarea și 
desfășurarea campaniei agricole de 
vară, sint chemate să desfășoare o 
intensă muncă politică educativă 
pentru mobilizarea la această ac
țiune a tuturor locuitorilor satelor, 
pentru întărirea răspunderii față 
de lucrările executate. Să facem 
totul pentru stringerea in timpul 
cel mai scurt și fără pierderi a 
cerealelor păioasc !

De ce nu 1-ati 
oprit la timp ?

„Minunea“ 
delaMalovăț I 

I 
Cu mat bine de doi ani in I 

urmă, in comuna Malov âț (Me
hedinți) a început construcția I 
unui mare fi modern complex I 
de creștere a păsărilor. Un ase- | 
menea complex, fără castel de . 
apă, nu mai e complex. Și s-a I 
făcut șt un castel. Numai că | 
acum, ajuns in faza finală (au- 
tor — întreprinderea județeană I 
de construcții-montaj). s-a făcut j 
o descoperire senzațională, cu- I 
noscută prin partea locului sub ■ 
denumirea de „minunea de la I 
Malovaf. Pe scurt, frumosul | 
castel de apă e drept ca... funia 
in sac ! Arind o înclinație de I 
peste 20 cm, castelul nu mai e I 
castel fi nu mai poate fi lolo- 
sit. Rămine de văzut cine se 1 
„înclină" să deschidă punga.

Rubricâ redoctaîâ de I
Petre POPA
și corespondenții „Scinteil"

Gheorghe Gheorghe, gestionar la Cen
trul nr. 35 al cooperativei „Tehnometalica", 
credea că a găsit o metodă infailibilă : In
casa mai mult de la clienți, iar in acte 
deconta mai puțin. Iși zicea că n-are cum 
sâ se observe „mișcarea". Dar „mișcarea" 
s-a observat și iată-1 pe gestionarul ne
cinstit ajuns in fața judecătorilor :

— Onorată instanță, nu-mi explic de 
unde a putut să apară lipsa asta, că eu 
actele le țineam bine. Nu știu ce s-o fi in- 
timplat cu materialele lipsă...

L-au dumirit colegii de serviciu. care 
au compărut ca martori : chefuri, escapade 
pe la Sinaia, utilaje „uitate" pe la amici...

— Toate se făceau in văzul nostru, pe 
față — dă lămuriri, indignat, unul din 
foștii lui colegi.

— Și dumneavoastră, dacă știați toate 
aceste lucruri, de ce nu l-ați oprit la 
timp ?

— Eu ? ! Păi... i-am spus o dată că ce 
face el nu e in regulă, dar dacă mi-a zis 
sâ nu mă mai amestec... Treaba lui, trage 
consecințele...

Sigur câ trage consecințele, fiind con
damnat potrivit Codului penal. Dar. in ace
lași timp, „consecințe" a suferit și avutul 
obștesc, care a fost prejudiciat. Dumneata, 
astăzi martor și ieri coleg de serviciu cu 
infractorul, (e simți cu conștiința împă
cată ?

\_______________________________

Mai bine că 
nu i-a văzut 

mama...
Sint șase : Ion, Nicolae, Marin, Cornelia, 

Elena și Florica. Toți oameni maturi, la 
casa lor, unii cu copii. Toți crescuți cu 
greutăți și sacrificii de către cea care acum, 
la o virstă înaintată, grav bolnavă și fără 
sprijin, a fost nevoită să apeleze la justiție 
pentru a le aduce aminte de o datorie fi
rească. S-au prezentat pe rind in fața ju
decătorilor, smeriți și rușinați că au ajuns 
in această jenantă ipostază. „De, mai uită 
omul", ar fi fost tentat să zică cineva din 
sală, văzîndu-le căința. Dar smerenia a ți
nut exact pină s-a pus problema cuantu
mului participării fiecăruia la întreținerea 
bâtrinei.

— De ce eu 200 și alții doar 100 ?
— Care alții ? Eu de ce 150 ? !
— Onorată instanță, am oferit de buna 

voie 100 de lei. dar in nici un caz nu sint 
de acord să contribui cu 300. Asta-i prea 
de tot !

Ultimul, și cel mal indignat dintre frați, 
luase cuvîntul Ion. Se considera nedreptă
țit. La ciștigul lui lunar de peste 4 300 lei, 
i se părea enorm !

Sentința s-a pronunțat. în hol. Ion și Ma
rin incă se mai ciorovăiau ; pe cheltuielile 
de judecată. Considerau că e nedrept ca

să-i plătească mamei lor și cheltuieli de 
judecată...

Auzindu-i, ne-am gîndit la boala gravă 
care a impiedicat-o pe mamă să vină la 
proces. Probabil câ dacă i-ar fi văzut cum 
se ceartă pe cițiva poli, ar fi renunțat la 
ajutorul lor. cu toată situația dramatică in 
care se află ; ar fi gindit că e mai bine să 
nu se certe copiii...

Dar, tot pe loc, au apărut lucrătorii de mi
liție preveniți in prealabil. Pentru luare 
de mită I. Petrescu și R. D. Zamfir au fost 
condamnați la 4 și respectiv 3 ani în
chisoare.

Semnături 
de vînzare

Un „meci 
de box“ cu 

deznodămînt 
previzibil

— De-o săptămină aștept să-mi faceți 
formele pentru alea 10 000 de bobine. Vă 
rog frumos, nu pot plăti oamenii...

Die Petrescu, delegatul Fabricii de apa
rat* j electric de măsură Timișoara, rămine 
insă neclintit la apelurile șefului secției de 
mase plastice a unei cooperative din Ro
șiorii de Vede :

— Măi băiete, treburile astea nu se fac... 
pe uscat. Te știam băiat descurcăreț, ce 
naiba ? !

în fața acestui „argument", omul cu bo
binele ri-a inai avut replică. Ca atare, sea
ra. intr-un local elegant, s-a prezentat cu 
un teanc de bancnote. Era de față și un 
al doilea ..beneficiar" : Romus-Dumîtru 
Zamfir, șef al serviciului de aprovizionare 
din Centrala industrială automatizări Bucu
rești. Ca prin farmec, bancnotele au dispă
rut in buzunarele celor doi. iar formele cu 
pricina au fost semnate pe loc ; ba chiar 
si antedatate, ca sâ se evite o penalizare.

Erau trei : Lăbușcă Gheorghe, zis „Li- 
banu". Bătănoiu Anton, zis „Bidinea", și 
Florin B. Se intrețineău cu lichior și con
versație. acasă la Bătănoiu, cind...

— Ce-ați zice de-o partidă de box în 
trei ? Prin eliminare... Uite, aș începe eu 
cu Florin, iar tu, Bidinea, arbitrezi !

Pricepind cam ce se pune la cale, Flo
rin a găsit de cuviință să piardă meciul 
prin... neprezentare și s-a făcut nevăzut.

— Așa ? Las’ că-i arăt eu lui !
înlâritat. Lăbușcă (din strada Talazului 

2-1) s-a pus pe represalii. O ușă distrusă, 
o fereastră țăndări, liniștea cetățenilor grav 
tulburată in miezul nopții... Nu l-a potolit 
pe agresor nici apariția unui lucrător de 
miliție. Dimpotrivă, și-a mai adăugat in 
palmares o infracțiune — cea de ultraj.

...De curind. s-a pronunțat in cauză și 
Tribunalul municipiului București : recursul

inculpatului Lăbușcă Gheorghe a fost res
pins. Un „meci" pierdut, un final pe mă
sura unui trai dezordonat, a sfidării nor-. 
melor noastre de viață și comportare civi
lizată.

Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul declar că geamantanul res
pectiv nu-1 furasem de la reclamantă, ci, 
așa după cum voi dovedi cu martori, il 
sustrăsesem de la o cu totul altă persoană ; 
dar reclamanta, avind necaz pe mine, a vrut 
să pună mina pe ciștigul meu.„“

(Din declarația lui C. Dlma în do
sarul nr. 2893/74. Judecătoria sectoru
lui 6).

— Onorată instanță, ca să vă convingeți 
de buna mea comportare și reputație in 
cartier șl societate, ca să vedeți că această 
greșeală este accidentală și nu mă carac
terizează, propun să mai audiați un mar
tor in circumstanțierc...

— Cum se cheamă martorul și la ce 
adresă trebuie să-1 cităm ?

— Aăă... știți... este și el arestat.
(Cu prilejul soluționării unei cereri 

privind suspendarea condiționată a 
executării pedepsei, la Judecătoria 
sectorului 1).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU 
________ J



SCINTEIA — duminica 7 iulie 1974 PAGINA 3

Interviul acordat de președintele
Nicolae Ceaușescu

(T’rmare din p»s. D
cooperarea, specializarea, moder
nizarea comerțului fi a sistcmu- 
țu» de plăți, investiții comune 
in realizarea unor proiecte. Ce 
ne puteți spune in legătură cu 
aceasta ?

RĂSPUNS ■ După cum se știe. Ro
mania și Iugoslavia au realizat in 
comun un mare obmetiv — mă refer 
la Hidrocentrala de la Porțile de 
Fier — care a demonstrat posibilita- 
ti'ii unei colaborări bune intre două 
țâri — cu atit mai mult, două țări 
socialiste cum slnt ale noastre — 
care pornesc de la interese comune, 
de la respectul reciproc și dorința 
de a-și uni eforturile in vederea dez
voltării economico-sociale a fiecăreia.

Fără îndoială că și in perspectivă 
o extindere a relațiilor economice nu 
se poate realiza fără o diversificate 
a colaborării economice și îndeosebi 
fără o mai bună specializare și mai 
ales o cooperare in producție. Sint 
în perspectivă noi obiective — mă 
refer la începerea lucrărilor la noua 
centrală hidroelectrică Porțile de 
Fier II — cum i se spune — cit și 
la complexul petrochimic și aite o- 
biective.

Ne pronunțăm in mod ferm pentru 
asemenea forme de colaborare, con- 

dorind că in ae« st fel atit România, 
cit și Iugoslavia vor reuși să folo
sească mai bine mijloacele materiale 
și umane, să obțină o eficiență eco
nomică mai ridicată și. totodată, o 
creștere a colaborării și prieteniei 
intre ele. Fără îndoială că aceasta 
presupune .și îmbunătățiri mai gene
rale in sistemul de plăți și in alte 
domenii ale relațiilor economico-fi- 
nanciare. ’

ÎNTREBARE : Iugoslavia și 
România sint tari vecine care 
întrețin legături tradiționale. In 
acest context, cum vedeți co
laborarea in sfera economiei, 
culturii, turismului și in alte do
menii in zona de frontieră ?

RĂSPUNS : Aș putea sâ caracteri- 
zcz ca bune schimburile și legăturile 
existente in zonele de frontieră. De
sigur. posibilități de extindere a aces
tora există întotdeauna. Noi ne pro
nunțăm pentru lărgirea continuă a 
schimburilor in zonele de frontieră, 
considerind aceasta ca o parte a dez
voltării relațiilor generale de cola
borare intre țările noastre.

ÎNTREBARE : România este 
foarte activă pe scena interna
țională și in această direcție 
este remarcabilă contribuția 
dumneavoastră personală. Am 
dori, tovarășe președinte, să cu
noaștem aprecierea dumneavoas
tră asupra momentului interna
tional actual. In acest cadru, vă 
rugăm să ne spuneți cum apre
ciați situația din Europa și Con
ferința europeană pentru secu
ritate și colaborare.

RĂSPUNS : După cum se știe, in 
viața internațională s-au produs și 
sint in curs de accentuare schimbări 
de o deosebită importanță. S-a accen
tuat un curs nou de destindere, care 
creează posibilități de afirmare in 
viața internațională a principiilor noi 
— de egalitate, de respect al inde
pendenței și suveranității naționale, 
de neamestec in treburile interne, de 
asigurarea condițiilor corespunzătoa
re dezvoltării economico-sociale a fie
cărei națiuni.

Fără îndoială, pentru a accentua 
noul curs, pentru a-1 face ireversibil, 
trebuie depuse încă multe eforturi, 
ținind seama că mai sint forțe reac
ționare care se opun acestor tendințe.

Tocmai de aceea România consi
deră că trebuie să participe activ la 
viața internațională, pornind de la 
faptul că toate statele — indiferent 
de mărimea lor — trebuie să-și spu

nă cuvintul asupra problemelor com
plexe ale situației internaționale.

Apreciem și aci in mod deosebit 
activitatea depusă de Iugoslavia prie
tenă și. de asemenea, colaborarea in
tre România și Iugoslavia in accen
tuarea noului curs in viața interna
țională. ?

In ce privește Conferința pentru 
securitate și colaborare in Europa, de 
mai mult timp se desfășoară, după 
cum se știe, lucrările celei de-a doua 
faze la Geneva, care are misiunea do 
a elabora documente menite să așeze 
relațiile dintre statele continentului 
pe principii noi si sâ deschidă o per
spectivă nouă colaborării multilate
rale între toate statele.

Deși in Europa au fost soluționate 
multe probleme, continuă încă să mai 
existe stări de lucruri care cer să fie 
aboidate intr-un mod nou. pornind 
de la interesele păcii și colaborării 
între toate statele. De aceea, apre
ciem că este necesar să se depună 
eforturi susținute in vederea înche
ierii cu succes a Conferinței general- 
europene. După conferință, conside
răm că toate statele trebuie să acțio
neze pentru înfăptuirea in viață a 
principiilor și documentelor ce vor 
fi adoptate pentru a asigura o reală 
securitate in Europa. Aceasta presu
pune atit o colaborare multilaterală 
in toate domeniile, cit și renunțarea 
la forță, la amenințarea cu forța, 
desființarea blocurilor militare. a 
bazelor militare, realizarea unei dez
armări reale, care să asigure in fapt 
securitatea tuturor națiunilor, posi
bilitatea unei dezvoltări economice 
și sociale independente.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
politica și rolul țărilor nealinia
te. activitatea acestora in cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și 
pe plan general ? In legătură cu 
aceasta, care este părerea dum
neavoastră asupra problemelor 
politico-economice cu care se 
confruntă țările in curs de dez
voltare ?

RĂSPUNS : Țările nealiniate, ță
rile in curs de dezvoltare și in ge
neral țările mici și mijlocii au un 
rol tot mai important in viața in
ternațională, pornind de la faptul că 
cele mai multe dintre ele. as putea 
spune practic totalitatea lor, se pro
nunță pentru relații noi, bazate pe 
egalitate, pe respect reciproc, pe 
dreptul de a-și organiza viața așa 
cum o doresc, fără nici un amestec 
din afară.

în aceste condiții, fără îndoială că 
Organizația Națiunilor Unite oferă 
un cadru bun pentru participarea 
activă a acestora la soluționarea tu
turor problemelor internaționale. 
S-ar putea spune că sesiunea O.N.U. 
din aprilie a acestui an in legătură 
cu problemele materiilor prime și 
ale subdezvoltării a demonstrat o 
dată in plus necesitatea ca țările in 
curs de dezvoltare să acționeze cu 
mai multă fermitate — împreună cu 
toate statele — pentru realizarea u- 
nei noi ordini economice și politice 
internaționale, pentru un raport just 
intre prețurile materiilor prime și 
prețurile produselor industriale, care 
să favorizeze dezvoltarea mai rapidă 
a țărilor slab dezvoltate, să asigure 
un Drogres mai rapid al acestora-

Fără îndoială, soluționarea proble
melor care preocupă astăzi tarile in 
curs de dezvoltare cere eforturi sus
ținute in continuare pentru întărirea 
solidarității și colaborării lor. pen
tru crearea unor condiții noi de dez
voltare a tuturor statelor.

După părerea noastră, sint per
spective minunate ca, prin activita
tea unită si printr-o politică con
secventă De plan internațional, țările 
in curs de dezvoltare să obțină suc
cese mai mari in activitatea lor. 
România va acționa cu fermitate 
pentru a-și aduce contribuția la a- 
ceastă politică.

Apreciem și aici in mod deosebit 
rolul și activitatea desfășurată de 
Iugoslavia in cadrul țărilor nealinia

te. al țărilor In curs de dezvoltare, 
în soluționarea tuturor acestor pro
bleme complexe ale vieții interna
ționale.

ÎNTREBARE : In cursul aces
tui an va avea loc cel de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Avtnd in ve
dere marile succese obținute de 
clasa muncitoare din România 
in construirea socialismului, do
riți. tovarășe președinte, să ne. 
spuneți cum apreciați rezultate
le de pină acum și activitatea 
viitoare a Partidului Comunist 
Român ?

RĂSPUNS : în acest an sărbăto
rim a XXX-a aniversare a eliberării 
tării de sub dominația fascistă și va 
avea loc al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — evenimen
te de importantă deosebită pentru 
România socialistă.

Bilanțul cu care ne prezentăm cu 
prilejul acestor două evenimente 
este deosebit de bogat. Realizăm cu 
succes planul do dezvoltare economi- 
co-socială stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului. în trei ani și 
sase luni s-a obținut o depășire de 
peste 30 miliarde lei la producția 
industrială si sint condiții pentru a 
îndeplini cincinalul înainte de ter
men. asigurindu-se o dezvoltare pu
ternică atit a industriei, cit si a a- 
griculturii. De altfel. însuși ritmul 
de creștere a producției industriale 
de 14.7 la sută în 1973 și de peste 15 
la sută în primele șase luni ale a- 
costui an demonstrează cu prisosință 
înfăptuirea cu succes a programului 
de dezvoltare a țării.

Am acordat si acordăm o atenție 
deosebită creșterii nivelului de trai 
material si spiritual al poporului. In 
cursul acestui an — incepind cu 1 
august — vom efectua o nouă ma
jorare a retribuției oamenilor mun
cii prevăzută pentru acest cincinal. 
Dunînd un accent mai mare pe creș
terea veniturilor mici ; acestea vor 
spori cu aproape 15 la sută — mai 
mult deci* prevedea Congresul al 
X-lea — pornind de la necesitatea 
unui raport mai iust între veniturile 
mici și veniturile mari. Totodată, 
vom asigura in general o creștere 
mai accentuată a veniturilor, atit ale 
oamenilor muncii din sectoarele ne
agricole, cit și ale țărănimii coope
ratiste, ceea ce va duce la o depă
șire cu citeva procente a Directive
lor Congresului al X-lea al partidu
lui pentru perioada aceasta.

Ne pregătim pentru a propune 
Congresului al Xl-lea noul plan cin
cinal. care va prevedea continuarea 
dezvoltării intr-un ritm ridicat a în
tregii activități economice. In ce pri
vește industria, se prevede creșterea 
și in următorul cincinal a producției 
industriale intr-un ritm de circa 10 
la sută, pornind de la necesitatea a- 
Dt'Opierii României în următorii 10— 
15 ani de țările dezvoltate din punct 
de vedere economic, de la necesitatea 
egalizării nivelului său de dezvoltare 
cu cel al țărilor socialiste dezvol
tate.

Pentru viitor pornim de la faptul 
că făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate nu este posibilă 
fără o industrie și agricultură dez
voltate, fără a așeza la baza între
gii creșteri ecqnomice cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii — 
acestea fiind determinante pentru 
asigurarea ridicării continue a bună
stării materiale și spirituale a între
gului nostru popor.

Apreciem, totodată, că dezvoltarea 
țârii noastre va deschide, posibilități 
de colaborare largă internațională, 
de participare la schimbul de valori 
materiale și spirituale cu toate sta
tele și. in acest cadru, considerăm 
că se vor deschide noi posibilități 
pentru colaborarea dintre România 
și Iugoslavia.

Aș dori să urez și pe această cale 
poporului prieten iugoslav cele mai 
mari succese in făurirea socialismu
lui, bunăstare și fericire !

A gîndi inginerește— 
a acționa eficient, cutezător

Problema optimizării 
activității inginerilor din 
sfera producției mate
riale — și, in ansam
blu, a specialiștilor — 
nu este deloc nouă- A 
apărut și s-a accentuat1 
de-a lungul acestei întregi 
perioade de dezvoltare di
namică a industriei noas
tre socialiste, ajungindu-se 
ca azi, cind tehnica nouă 
și-a pus peste tot am
prenta. să fie socotită 
drept una dintre principa
lele probleme de organiza
re — mai bine spus de 
concepție in a organiza 
activitatea unei întreprin
deri. problemă căreia con
ducerea partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușcscu, ii 
acordă maximă însemnă
tate.

Este un prilej fericit ca 
astăzi, de Ziua constructo
rilor de mașini, să abor
dăm o asemenea importan
tă temă. Lucrurile sint cla
re : inginerul, oriunde s-ar 
afla — in compartimente
le de concepție sau in 
secțiile de producție — tre
buie să desfășoare o acti
vitate cu adevărat ingine
rească, în deplină concor
danță cu pregătirea lui 
tehnică superioară. Aceas
ta depinde nu numai de 
fiecare inginer in parte, 
dar și de organizare, adică 
de condițiile, propice unei 
activități mereu creatoare, 
pe care trebuie să le 
creeze întreprinderea.

La Întreprinderea bu^j- 
reșteană „Automatica", un
de am întreprins Inves
tigații pe tema in discu
ție. constatările sint In ge
neral pozitive. Cei mai 
multi d.ntre ingineri sint 
cu adevărat promotori ai 
tehnicii noi ; diploma și 
calificarea lor inginerească 
au o serioasă acoperire in 
creații originale, tehnice si 
tehnologice, de un interes

practic, imediat pentru 
uzină. Ca in cazul grupu
lui de ingineri condus de 
Ștefan Stăiculescu, care a 
creat noul tip de aparat 
Rontgen pentru cabinetele 
de stomatologie. Vechiului 
tip din producția tradițio
nală i s-au adus îmbunătă
țiri esențiale. Conceput de 
astă dată pentru toate tipu
rile de rețele electrice 
existente pe plan mondial,

un grup de ingineri, con
dus de Marcel Șapira și 
Ion Mateescu, centrala este 
complet tranzistorizată, a- 
vînd o schemă sigură de 
funcționare. Instalația este 
capabilă să declanșeze 
automat, în punctul pe
riclitat. acțiunea de in
tervenție prestabilită (în
treruperea energiei elec
trice, stingerea și izola
rea focului, chiar și des-

însemnări de Ziua

constructorilor de mașini

aparatul a cîștigat conside
rabil in privința perioadei 
de funcționare și de ex
ploatare intensă.

Nu-i o creație spontană. 
Ani de-a rindul și-a ur
mărit întreprinderea pro
priile sale aparate aflate 
in exploatare, in cabinete
le stomatologice din țară, 
colectind propuneri de îm
bunătățire. Iar cind s-a 
hotărit modernizarea, con
ducerea uzinei, la cererea 
comitetului de partid, a 
specificat amănunțit și 
clar in planul său tehnic 
direcțiile de modernizare, 
fapt care a înlesnit de la 
bun început activitatea 
de cercetare-proiectare. A 
fost o propunere a ingine
rilor — membri de partid — 
pe care conducerea între
prinderii și-a însuși t-o a- 
cordindu-i toată atenția.

La fel au decurs lucruri
le și cu alt produs nou și 
prestigios al întreprinderii 
— centrala universală de 
alarmare de concepție 
proprie. Concepută de

chiderea ușilor de aerisire). 
Produs de înaltă complexi
tate tehnică, centrala res
pectivă a intrat in pro
ducția de serie. Alte ase
menea creații proprii (dis
pozitiv de comandă elec
tronică pentru laminoare- 
le de bumbac, instalație de 
sudat sirme de cupru pe 
plăci de aluminiu etc.) se 
află în diferite stadii cțe 
realizare fizică.

Important este că la e- 
laborarea și la transpune
rea in producție, de pe 
foaia de calc, a gindirii 
originale proprii sint soli
citate cele mai bune cadre 
inginerești din comparti
mentele de concepție și de 
execuție. Este o colabora
re strinsă, izvorită din- 
tr-un interes comun 
pentru „marca fabricii". 
Șefii de secție și inginerii 
din producție — Alexandru 
Hațegan, Dan Bugu, Petre 
Chircea, Paul Andrei — a 
căror înaltă pregătire teh
nică inginerească le asigu
ră succesul deciziilor

prompte în fabricația cu
rentă sint totodată cei 
mai activi colaboratori ai 
compartimentelor de con
cepție. Cu alte cuvinte, ori
unde s-ar afla inginerul, 
oriunde ar lucra, el se 
simte in egală măsură res
ponsabil pentru promova
rea tehnicii noi, atiț in 
producția întreprinderii, cit 
și in activitatea de autouti- 
lare, unde de asemenea 
„Automatica" desfășoară 
cu succes o amplă activi
tate de creare, in interes 
propriu, a unor utilaje de 
fabricație.

Directorul tehnic și de 
producție, ing. Grigore 
Danciu, afirmă că între
prinderea, conducerea a- 
cesteia, comitetul de partid, 
țintesc spre o mai largă 
antrenare a inginerilor in 
munca de concepție-crea- 
țic, intrucit „nivelul înalt 
al gindirii tehnice deter
mină, in ultimă instanță, 
calitatea produselor execu
tate in uzină".

...Mi-am adus aminte, 
făcind aceste însemnări, 
de cuvintele unui munci
tor, autor al multor inova
ții : „Dacă toți inginerii — 
cele citeva zeci de mii care 
au această frumoasă pre
gătire — ar da țării cite o 
idee tehnică pe an, soco
tiți ce avere de preț am 
acumula".

Și nu avea dreptate mun
citorul ? Tocmai de aceea, 
in lumina importantei pro
fesii de inginer, a sarci
nilor stabilite de Consfă
tuirea cu activul de partid 
și «ele stat din centralele 
industriale și întreprinderi, 
specialiștii cu studii teh
nice superioare au datoria 
de a oferi economiei, so
cietății tot ce au mai bun 
in producție. In cercetare, 
in munca de concepție.

Ștefan ZIDARIȚA

Interviul acordai de președintele 
Iosip Broz Tito
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gajăm in comun ca ele să se Înfăp
tuiască.

Acord o mare Însemnătate con
vorbirilor pe care )e vom purta. Noi 
vom face un schimb de păreri atit 
cu privire la relațiile bilaterale, cit 
si cu privire la problemele actuale 
alo situației internaționale. Sint con
vins că aceste convorbiri vor fi 
foarte utile si că se vor desfășura și 
de această dată intr-o atmosferă de 
bună vecinătate și deplină înțelege
re reciprocă, așa cum a fost gi pină 
acum.

ÎNTREBARE : In ultimii ani, 
în Iugoslavia s-a desfășurat o 
intensă activitate politică, s-au 
desfășurat largi discuții in le
gătură cu rolul Uniunii Comu
niștilor. V-am ruga. tovarășe 
președinte, să ne spuneți ceva 
despre rolul U.C.I. in etapa ac
tuală a dezvoltării societății iu
goslave.

RĂSPUNS : Cred că, in acțiunile 
noastre dinaintea Congresului al 
X-lea și la congres, s-a demonstrat 
suficient de clar că sintem hotăriți 
si uniți pe linia întăririi continue a 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
ca avangardă a clasei muncitoare și 
a oamenilor muncii. Uniunea Comu
niștilor a dovedit in fapte că este 
hotârită și capabilă să ducă și să 
orienteze lupta tuturor forțelor so
cialiste pentru dezvoltarea continuă 
a autoconducerii socialiste, pentru 
progresul material, social și cultural 
al țării noastre, pentru menținerea 
și consolidarea libertății și indepen
denței ei, pentru pacea și progresul 
in lume.

Prin lupta șa consecventă si ho
târită, ca forță ideologică conducă
toare și de coeziune a societății 
noastre, ca organizație a acțiunii re
voluționare, Uniunea Comuniștilor a 
obtinut cel mai larg sprijin al cla
sei muncitoare, al oamenilor muncii, 
al tuturor popoarelor și naționalită
ților țării noastre. Desigur, Uniunea 
Comuniștilor trebuie să acționeze 
mai organizat și mai hotărit, sâ se 
pregătească și mai mult din punct 
de vedere marxist, să dezvolte cen
tralismul democratic, îndeosebi cri
tica si autocritica, pentru a justifi
ca si intări prestigiul și încrederea 
dobindite. Congresul al X-lea al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia 
a dat si in această privință o orien
tare clară, și noi vom merge consec
vent pe această cale.

ÎNTREBARE : Vă rugăm să 
vă referiți la transformările po
litice, economice și sociale in 
lumea contemporană. Ce per
spective deschid aceste transfor
mări luptei popoarelor pentru 
pace, democratizarea relațiilor 
internaționale și dezvoltarea co
laborării intre state ?

RĂSPUNS : Relațiile internațio
nale actuale sint caracterizate de 
transformări profunde și dinamice 
in toate domeniile vieții. Ele sint, 
in primul rîndT uii rezultat al gra
dului inalt de dezvoltare a forțelor 
de producție și, pe această bază, al 
procesului din relațiile de producție, 
atit pe plan național, cit si inter
național. Amprenta acestor transfor
mări este dată de luptă popoarelor 
pentru eliberare, menținerea și întă
rirea independenței, precum și de 
lupta tuturor forțelor progresiste 
pentru pace, egalitate in drepturi și 
progres social. Cu toate că li se o- 
pun cu tenacitate forțele reacțiunii 
și imperialismului, aceste transfor
mări sint inevitabile și de nestăvilit. 
Pe această bază, și socialismul, ca o 
caracteristică esențială a epocii noas
tre. a devenit un proces mondial.

O trăsătură foarte însemnată a 
actualelor relații internaționale o 
constituie si politica de nealiniere. 
Această politică, ca idee și ca prac
tică, a luat naștere in lupta popoare
lor pentru libertate și independen
tă, pentru dezvoltare internă auto
nomă si nestingherită și pentru co
laborare internațională egală in drep
turi. împotriva tuturor formelor de 
exploatare și subordonare, in lupta 
pentru afirmarea și aplicarea prin
cipiilor coexistenței pașnice si active 
in relațiile dintre țări și popoare. 
Această politică este in prezent un 
factor important in relațiile inter
naționale. Țările nealiniate, împreu
nă cu țările socialiste și alte țări iu
bitoare de pace, constituie o forță

care este exponentul transformări
lor progresiste in relațiile politice și 
economice din lume si al luptei pen
tru dreptul fiecărui popor de a sta
bili independent căile dezvoltării 
sale interne.

O transformare importantă vedem 
si in politica de destindere si trata
tive. îndeosebi in relațiile dintre 
marile puteri. Privim aceasta ca o 
contribuție importantă la întărirea 
păcii generale și a securității. Desi
gur, pentru ca această destindere să 
aibă un caracter trainic, trebuie să 
cuprindă toate părțile lumii si să 
permită rezolvarea problemelor in
ternaționale actuale, cu participarea 
egală in drepturi a tuturor țărilor 
interesate.

ÎNTREBARE : Ce părere aveți 
despre concepția securității eu
ropene și cum priviți desfășu
rarea tratativelor de la Geneva I

RĂSPUNS : In ceea ce privește a- 
ceastă problemă, politica si pozițiile 
Iugoslaviei sint bine cunoscute. Ele 
sint in concordantă cu principiile 
generale ale politicii noastre ex
terne și cu punctele de vedere ale 
Iugoslaviei, ca țară socialistă, inde
pendentă și nealiniată, asupra rela
țiilor și colaborării internaționale.

Noi sintem pentru un asemenea 
sistem de securitate în Europa care 
să asigure tuturor țărilor indepen
dența politică și economică. Să ga
ranteze suveranitatea si integritatea 
lor teritorială și să creeze condiții 
tot mai favorabile pentru o colabo
rare multilaterală și egală in drep
turi. De asemenea, considerăm și 
am subliniat în mai multe rînduri 
că pacea, securitatea și colaborarea 
in Europa sint foarte strins legate 
de situația din Orientul Apropiat și 
din zona Mării Mediterane.

Pe noi nu ne bucură că convorbi
rile de la Geneva sînt tergiversate 
și că unii, care nu doresc pace și 
relații bune pe continentul nostru, 
condiționează continuarea cu succes 
și încheierea Conferinței cu privire 
la securitatea și colaborarea in Eu
ropa. In ceea ce ne privește. îm
preună cu multe țări europene, in
clusiv România socialistă, insistăm 
ca tratativele in faza actuală să se 
încheie cu succes, să se realizeze un 
acord cu privire la colaborarea și 
securitatea în Europa, iar parteq 
finală a conferinței să aibă loc cit 
mai curînd. Aceasta ar fi o mare 
contribuție la pace și securitate, nu 
numai in Europa, ci în lumea în
treagă.

ÎNTREBARE : Ce considerați 
că trebuie să se întreprindă in 
continuare pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și 
colaborării ?

RĂSPUNS : Este știut că țara 
noastră acordă o mare importantă 
relațiilor și colaborării multilaterale 
cu toate țările, mai ales cu vecinii 
săi. Noi am acționat în permanență 
in această direcție. Ne-am străduit 
să dezvoltăm cu toate țările cola
borarea și relațiile de bună vecină
tate. să contribuim la întărirea în
crederii reciproce și a înțelegerii, să 
se elimine tot ceea ce ar putea 
stînjeni o asemenea atmosferă. Nu 
trebuie pierdut din vedere faptul că, 
în relațiile dintre unele țări ale 
acestei zone, există anumite dificul
tăți și unele probleme deschise. Insă, 
prin bunăvoință și hotărîrea tuturor, 
acest lucru poate fi depășit, deoarece 
este în interesul stabilității și păcii 
în această parte a Europei.

Noi am considerat întotdeauna și 
considerăm că politica de bună ve
cinătate, întemeiată pe interesele vi
tale ale popoarelor și eliberată de 
influența factorilor externi, consti
tuie cea mai bună bază pentru o 
pace stabilă, pentru relații bune și 
colaborarea multilaterală in Balcani.

ÎNTREBARE : In condițiile 
decalajului existent Intre state, 
problemele dezvoltării, surselor 
energetice și materiilor prime 
se pun cu o tot mai mare acui
tate. Vă rugăm, tovarășe pre
ședinte, să vă exprimați părerea 
despre aceste probleme.

RĂSPUNS : In ultimul timp am 
vorbit de mai multe ori despre a- 
ceste probleme. Ele sint foarte se
rioase și constituie o expresie a 
crizei adinei a relațiilor politice și 
economice existente in lume. Iar

aceste ' relații, așa cum am spus 
mai înainte, nu se schimbă in con
cordanță cu procesele obiective și 
cerințele reale ale marii majorități 
a omenirii.

Ce-i drept, 6e fac mari eforturi 
pentru ca in această privință să se 
pornească cu pași repezi și lucrurile 
să înceapă să fie rezolvate mai efi
cient. De pildă, țările nealiniate au 
adoptat, la Conferința de la Alger, 
un program comun de acțiune pen
tru depășirea decalajului dintre ță
rile dezvoltate și țăriie in curs de 
dezvoltare, pentru corectarea nedrep
tății și asigurarea unei dezvoltări 
economice echilibrate, ceea ce con
stituie premisa păcii și stabilității in 
lume.

Important este că și alte țări au 
început • sâ înțeleagă însemnătatea 
acestor probleme și repercusiunile 
lor asupra relațiilor internaționale in 
ansamblu. Aceasta s-a manifestat la 
recenta sesiune specială a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, inițială 
de țările nealiniate. Esențial este ca 
principiile asupra cărora s-a reali
zat un acord și programul de ac
țiune adoptat să înceapă cit mai cu- 
rind să fie traduse in viață.

Desigur, nu trebuie să se aștepte 
câ va merge ușor, că asemenea pro
bleme mari pot fi rezolvate in ci
teva luni. Cercurile imperialiste și 
companiile multinaționale vor opune 
în continuare o rezistență tenace ori
cărei transformări, fără să dea îna
poi nici de la cele mai brutale pre
siuni și amenințări față de unele țări. 
Există suficiente asemenea cazuri și 
in prezent.

Iugoslavia sprijină cererile țărilor 
în curs de dezvoltare de corectare a 
prețurilor la energie și la materii 
prime și de stabilire a unor rapor
turi mai juste in colaborarea dintre 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare care ar face posibilă dez
voltarea lor economică optimă. Acest 
lucru este și in interesul țărilor dez
voltate care, in acest fel. ar obține 
parteneri de colaborare capabili și, 
în același timp, ar asigura aprovi
zionarea stabilă cu materiile prime 
și energia necesară in condițiile unei 
depline cooperări a tuturor celor in
teresați.

ÎNTREBARE : Ce rol acordați 
țărilor mici și mijlocii in fău
rirea relațiilor noi intre state, in 
rezolvarea problemelor esenția
le cu care se confruntă in pre
zent omenirea ?

RĂSPUNS : In făurirea noilor re
lații internaționale și democratiza
rea lor. toate țările — mari și mici 
— trebuie să aibă același rol. Am 
spus deja că nici o problemă inter
națională mai importantă nu poate 
fi rezolvată fără participarea activă 
a tuturor țărilor interesate. Țările 
mari au răspunderi specifice. insă 
ele insele nu pot și nu trebuie să 
rezolve probleme care privesc țări 
terțe, respectiv care prezintă inte
res pentru larga comunitate interna
țională. Este datoria și dreptul tu
turor țărilor să participe activ și in 
mod egal in drepturi și să contri
buie la rezolvarea acestor probleme, 
deoarece, cu cit este mai largă baza 
consensului internațional și a căută
rii de soluții pentru problemele ar
zătoare, cu cit este mai mare nu
mărul țărilor care participă la tra
sarea căilor spre stabilizarea gene
rală a condițiilor din lume, cu atit 
și relațiile in ansamblu vor fi mai 
stabile, iar pacea și securitatea mai 
sigure.

ÎNTREBARE : Doriți, tovarășe 
președinte, ca in ajunul vizitei 
in România să adresați un me
saj poporului român ?

RĂSPUNS : Eu mă bucur sincer 
pentru că mi se oferă prilejul să vi
zitez din nou Republica Socialistă 
România prietenă și să cunosc rezul
tatele pe care clasa muncitoare și 
poporul României le-au obținut prin 
munca lor plină de abnegație. După 
cum știți, oamenii muncii din Iugo
slavia urmăresc cu mare atenție și 
bucurie aceste succese.

Aștept întilnirea cu tovarășul 
Ceaușescu și ceilalți tovarăși cu o 
mare satisfacție, deoarece, pe lingă 
altele, ne va oferi prilejul să avem 
convorbiri în legătură cu toate pro
blemele ce prezintă interes pentru 
cele două țări socialiste și vecine ale 
noastre.
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trice, tablă, pinzeturi. E 
suficient să stai și să vezi 
ce se încarcă in portul 
Brăila pentru ca să-ți dai 
seama ce înseamnă anul 
XXX pentru România so
cialistă ; nicăieri ca aici 
nu-i mai pregnant saltul 
de la „eminamente agra
ră" la tara industriei și a- 
griculturii în plin avint.

Activitatea portului, a 
„ferestrei spre lume" este 
in 1974 de 6 ori mai mare 
decit in urmă cu 20 de ani. 
Anual se vehiculează aici 
peste 3 milioane tone de 
mărfuri, dintre care 60 la 
sută in tranzit. Anual trec 
prin fața portului 4 500— 
5 000 de nave. Și inginerul 
Ion Oprișenescu, directo
rul Grupului de exploa
tare flotă și porturi Brăi
la, îmi spunea că portul se 
va dezvolta și moderniza 
în continuare : vor fi de 
patru ori mai multe doourl 
maritime și de citeva zeci 
de ori mai multe maca
rale...

Este și aceasta Brăila.
Am participat la aduna

rea generală a comuniști
lor din organizația „mon
taj" a Șantierului naval 
brăilean. Ordinea de zi : 
„Preocuparea comuniștilor 
pentru educarea comunistă 
a tinerilor". Tema n-a fost 
aleasă intîmplător : nu 
pentru că tinerii navaliști 
ar constitui o problemă, 
ci pentru că producția 
crește și „trebuie să ne 
mărim familia".

Intr-adevăr, producția 
de nave brâilene crește. 
După „Codlea", „Azuga", 
a fost al doilea cargou de 
4 500 tdw care a pornit din 
docurile Brăilei. Vor urma 
incă opt ; apoi cargourile 
de 7 500 tdw (o „lansare" 
a acestor modele a și avut 
loc: „Navimpex“-ul a soli
citat deja macheta navală

de 7 500 tdw, iar Nicolae 
Popescu, Petrică Manole, 
Alexandru Bolta și Theo
dor Mihailidis s-au exe
cutat cu promptitudine : 
navele există, dar ca... 
machete — adevăratele „se 
ascund" încă printre ta
blele și profilurile șantie
rului) : urmează ca pinâ in 
1977 la Brăila să se con
struiască in mod curent 
nave cu un deplasament 
intre 4 500—20 000 tone.

„Trebuie să ne mărim 
familia". Se are in vedere 
dualitatea expresiei : pe

familiile Subotă, Mârgi- 
neanu, Nenciu...

Familii de produse in
dustriale noi și vechi fa
bricate de familii munci
torești vechi și noi, dar 
ambele intr-o creștere 
nouă, continuă, accelerată, 
specifică anului XXX. A- 
bia după ce ai înțeles gri
ja și preocuparea comu
niștilor pentru creșterea 
oamenilor poți înțelege 
succesele și tinerețea Brăi
lei.

Se spune că succesele 
întineresc oamenii. Aș a-

LA BRĂILA
de o parte familia munci
torească in sens larg, dar 
și familia-familie : mama, 
tatăl, copilul, fratele — 
angajați in aceeași între
prindere și lucrînd cot la 
cot. Cineva îmi spunea că 
in acest mod educația pen
tru și prin, muncă nu ră- 
mine în stadiul de „expre
sie frumoasă, bună de 
vontilat prin ședințe", cj 
este viață, viață adevăra
tă. Am intilniit multe ase
menea familii : la Șantie
rul naval lucrează Gheor- 
ghe Sandu cu oei doi frați 
Costea și Toma și cu fe
ciorul, Dumitru : la I.U.G. 
„Progresul" — întreprin
dere care-și aniversează 
vara aceasta 50 de ani de 
existență — membrii fa
miliei Mazilu au început 
să fie încurcați pînă și de 
către... serviciul personal. 
E firesc : Ionel, Alexan
dru, Nicolae... Apoi fami
liile Popescu, Lepthier, 
Rodicenco, Baștiurea... Pi
nă și într-o întreprindere 
mică, cum este „întreprin
derea de bere și amidon" :

dăuga : și loourile, și spa
țiile in care trăiesc aceș
tia. Brăila este mai tînără 
cu fiecare cargou, excava
tor. tonă de laminate, ci
ment, metru pătrat de 
P.A.L. (nu trebuie uitat că 
P.A.L. — placă aglomerată 
din lemn — este un cu
vin! care s-a rostit pentru 
prima dată în țară la Bră
ila, incă din 1958), țesătu
ră, sau kWh. Și oamenii 
care alcătuiesc marea fa
milie muncitoare a orașu
lui își grăbesc întinerirea : 
pentru a cinsti oum se cu
vine anul XXX și Congre
sul XI al partidului in
dustria brăileanâ a înde
plinit planul de producție 
al semestrului I cu 6 zile 
mai devreme. „Elixirul ti
nereții" brâilene : 120 mi
lioane lei producție-marfă, 
milioane ce se regăsesc in 
cele 830 tone de oțel brut, 
5 372 tone de laminate, 
33 000 m p P.A.L., 749 osii 
montate, 500 tone hirtie 
ș.a. — toate peste plan.

Semne de tinerețe : a- 
pariția de noi blocuri de

locuințe în cartierele Hi
podrom, Viziru I, Viziru 
II, Obor ; in ultimul timp 
s-au construit in munici
piu aproape 11 000 de a- 
partamente. Ritmul este 
acum de 2 000 apartamente 
pe an, dar se prevede ca 
in cincinalul următor să 
se construiască 3 000 de a- 
partamente in aceeași uni
tate de timp. Se mai pre
văd la „viitorul 1“ : alte 
industrii, o sală a sportu
rilor, un supermagazin, un 
spital cu 700 de locuri, un 
sediu administrativ, un 
teatru nou, învățămint su
perior... Necesitățile cresc. 
De pe acum populația mu
nicipiului a trecut de 
200 000 !

Este și aceasta Brăila.
Am vizitat o expoziție, 

întitulată „Copiii desenea
ză". Ce anume ? Am notat 
titlurile citorva lucrări : 
„Șantier la Dunăre", 
„Munca în uzină", „Orașul 
nou", „Marea sărbătoare", 
„Soarele", „Peisaj cu va
poare", „La muncă", „Co
pilărie fericită", „In ta
bără", „Vapoare pe Dună
re"... Așa văd ei, copiii, 
Brăila anilor XXX. Ca o 
explicație și garanție a tot 
ceea ce s-a făcut și se face 
în continuare în oraș, un 
băiețel, Mihăiță Giurgiu 
din clasa a Vl-a de la 
Școala generală nr. 22, 
și-a intitulat desenul „Ma
nia, tata și eu".

Toate desenele sint în 
culori vesele, optimiste. 
Copiii nu știu că Brăila 
lor a însemnat cindva și 
„orașul celor 1 000 de cir- 
ciumi", și cocioabele și 
promiscuitatea Brăiliței, și 
mizeria din cartierele Ra
du Negru, Chercea, și ex
ploatarea, și ciulinii pe 
care-i rostogoleau vintu- 
rile Bărăganului și...

Asemenea lucruri copiii 
Brăilei nu cunosc.

Și e bine așa.

PREȘEDINTELE

(Urmare din pag. I)
du-și Înalta prețuire, popoarele Iu
goslaviei l-au ales de curînd pe to
varășul Tito, prin hotărîrea unani
mă a Adunării R.S.F.I., ca președin
te al Iugoslaviei pe timp nelimitat, 
iar Congresul al X-lea al U.C.I. — 
ca președinte pe timp nelimitat al 
Uniunii Comuniștilor. Sub condu
cerea Uniunii Comuniștilor în frun
te cu tovarășul Tito, oamenii mun
cii din Iugoslavia sint angajați in 
prezent in realizarea hotâririlor 
adoptate de Congresul al X-lea al 
U.C.I. — eveniment de cea mai 
mare însemnătate pentru partidul, 
clasa muncitoare și popoarele iugo
slave, pentru întreaga viață politică 
a R. S. F. Iugoslavia, care a des
chis noi și largi perspective dezvol
tării multilaterale a țării pe calea 
socialismului.

Poporul român se bucură din toa
tă inima de marile ouceriri revolu
ționare obținute de popoarele țării 
vecine, de remarcabilele lor reali
zări in edificarea orinduiril socia
liste.

Noua întilnire româno-iugoslavă 
la cel mai inalt nivel oferă opiniei 
publice din ambele țări prilejul de 
a evoca, incă o dată, cu profundă sa
tisfacție, bunele relații statornicite in
tre statele și popoarele noastre.

Puternice, cu adinei rădăcini In 
trecut sînt sentimentele de prietenie 
dintre popoarele român și iugoslave, 
legăturile de solidaritate ce s-au 
dezvoltat între ele de-a lungul 
veacurilor în lupta pentru afirmarea 
ființei naționale, pentru eliberarea 
de sub dominația străină, pentru 
neatirnare, progres și viață mai 
bună. Relațiile româno-iugoslavă 
s-au ridicat pe noi trepte în anii 
socialismului, stimulate puternic de 
comunitatea de orinduire, de ideolog 
gie și de țeluri, dezvoltîndu-se în 
spiritul principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socia
list. al independenței, suverani
tății, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne, sti
mei și respectului reciproc — te
melia trainică a evoluției mereu as
cendente a acestor raporturi pe celș 
mai diverse planuri. Realizările re
marcabile obținute de România șl 
Iugoslavia in edificarea vieții noi, 
ritmurile viguroase in care se dez
voltă economiile celor doua țări, spoț 
rirea neîntreruptă a potențialului 
lor industrial, științific și tehnic, în
făptuirile pe tărîmul culturii și ar
tei creează posibilități mereu mai 
ample pentru extinderea și diversi
ficarea schimburilor de valori mate
riale și spirituale, pentru o colabo
rare și cooperare reciproc avanta
joasă tot mai intensă — cu atit mai 
rodnica ținind seama de vecinătatea 
geografică. Un simbol strălucit al 
acestei bune vecinătăți, al caracte
rului rodnic al cooperării româno- 
iugoslave, o expresie a forței eco
nomice și a geniului constructiv al 
celor două țări il constituie gran
diosul edificiu hidroenergetic de 
la Porțile de Fier — materializare 
monumentală a prieteniei frățești 
care unește popoarele noastre.

Evoluția fructuoasă a relațiilor bi
laterale își găsește o reflectare fi
rească și în sfera relațiilor interna
ționale. Exprimind voința și intere
sele fundamentale ale popoarelor lor. 
România și Iugoslavia militează ac
tiv pentru consolidarea cursului spre 
înțelegere și încredere între națiuni, 
pentru promovarea unor raporturi 
interstatale noi, care să asigure li
bertatea, suveranitatea și integrita
tea fiecărui stat, dezvoltarea la adă
post de orice formă de manifestare 
a politicii de forță, respectarea ne
știrbită a dreptului tuturor popoare
lor de a-și hotărî singure destinele, 
participarea fiecărui stat, indiferent 
de mărime, la soluționarea proble
melor internaționale. In spiritul 
acestor principii, țările noastre iși 
aduc contribuția Ia cauza destinde
rii, securității și păcii in Europa și 
in lume.

Așa cum demonstrează realitățile 
vieții, o înriurire hotăritoare asu
pra dezvoltării legăturilor prietenești 
multilaterale româno-iugoslave e- 
xercită relațiile de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, contactele nemijlocite, 
schimburile de vizite la diferite ni
veluri între reprezentanții partide
lor și statelor noastre.

In acest context, o însemnătate 
esențială s-a dovedit a avea întil- 
nirile și convorbirile directe între 
conducătorii de partid și, de stat ai 
României și Iugoslaviei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. Devenite tradiționale, dobin- 
dind un caracter sistematic, aceste 
intilniri și-au vădit de fiecare dată 
importanța și rodnicia, îmbogă
țind mereu cronica relațiilor re
ciproce și deschizind perspective tot 
mai ample pentru întărirea neconte
nită a prieteniei și a colaborării in
tre partidele, țările șl popoarele 
noastre.

Salutînd cu bucurie sosirea în 
România a conducătorului popoarelor 
frățești ale Iugoslaviei și urindu-i 
un călduros „bun venit", poporul 
nostru iși exprimă convingerea că 
noua întilnire cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile ce le va pri
lejui vor aduce încă o contribuție 
de preț Ia dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, încredere și bună vecină
tate româno-iugoslave, servind atit 
aspirațiilor comune de progres și 
dezvoltare de sine stătătoare, cît și 
cauzei generale a socialismului, pă
cii șl colaborării in lume.
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Vlăstarele științei 
românești DUMINICA 7 IULIE

Capitala țării noas
tre. Burureștiul, unde, 
in ultima vrem®, s-au 
desfășurat rcriwci- 
bile reuniuni naționa
le și internaționale, 
este In aceste zile 
gazda ospitalieră a u- 
rmi manifestări de un 
gen mai aparte — 
mai ale<= dacă ne gin- 
d'm la particioanți. 
F.-i® vorba de Olim
piada intcrnuțion lâ 
de chimic a elevi
lor. Evenimentul mi 
se par? demn de 
evidențiat din rațiuni 
diverse, nu lipsite de 
■emnificații majore.

Chimia ocupă astăzi 
un loc central in com
plexul de profunde 
transformări ale vieții 
oamenilor. prilejuite 
de progresele științei, 
și reprezintă un real 
factor de civilizație 
pentru omenire. Chi
mia joacă un rol esen
țial in întregul cimp 
al producției, iar fa
miliarizarea cit mai 
timpurie și mai inten
să cu principiile și 
metodele ei constituie 
o necesitate impusă de 
condițiile vieții mo
deme. Pornind de la 
Bceste considerente, aș 
releva. cu profunda 
satisfacție, că tinere- 
tu.l vremii noastre în
țelege cu tot mai ma
re claritate că dome
niul vast și intere
sant al chimiei ii ofe
ră un cimp amplu de 
studiu, perspective de 
muncă constructivă 
prodigioasă. înțelege
re atestată de pre
zența in număr mare 
a grupelor de tineri 
pe șantierele indus
triei noastre chimice, 
nu numai in vizită, ci 
chiar și pentru o ac
tivitate practică, uti
lă. de înaltă valoa
re educativă. (Și poa
te. in această pri
vință. ateliercle-școală 
in care-șl incep uceni
cia profesională elevii 
nu au fost profilate 
pe chimia aplicativă 
în măsura in care o 
presupune dezvolta
rea acestei ramuri de 
frunte a economici 
noastre). Înțelegere

demonstrată elocvent 
și de existența nenu
măratelor .cercuri ale 
chimiș'.ilor" — pio
nieri. elevi din licee 
și școli profesionale, 
studenți — a clase
lor speciale de chimie 
pentru elevii din licee, 
d»- desfășurarea pe
riodică a concursuri
lor de chimie ale ele
vilor. a unor competi
ții internaționale, cum 
este și această olim
piadă.

Ca si in cazul per
formantelor sportive, 
întrecerea intelecluală

Însemnări de 
academician 

luiiu NIȚULESCU

e un factor neprețuit 
de stimulare a capa
cităților individuale 
ale tineretului și de 
progres uman in ge
neral. Ea are o va
loare formativă și ge
neral educativă, e un 
mijloc de promovare 
și de selecție nu nu
mai pentru cei care 
reușesc să se situeze 
in frunte, ci și pentru 
toți concurenjii. care 
iși verifică puterile 
proprii, primesc im
boldul să persevereze 
in direcția de studiu 
care-i pasionează. Fără 
îndoială, elevii noștri 
parlicipanți la con
cursurile școlare de 
chimie din țară sau 
la olimpiada interna
țională sint pe drept 
cuvint reprezentanții 
chimiștilor români de 
miine. Pe ei ii vom 
regâsi, peste ani. ca 
muncitori și specia
liști de înaltă clasă in 
marile cetăți ale chi
miei pe care le cu
noaștem acum sau pe 
care ei le vor înălța 
in perspectiva planuri
lor de construcții vii
toare. întrecerea, com
petiția — in cazul de 
fată olimpiada inter
națională — le spo
rește conștiința puteri
lor intelectuale pro
prii și relevă impera

tivul unei munci de 
pregătire sistematice 
și entuziaste, Începută 
de la cea mal fragedă 
vlrstft, de pe băncile 
școlii. In condițiile 
cind aduce in contact 
direct concurenți din 
diferite țări ale lumii, 
competiția intelectuală
— ca și cea sportivă
— c cu atit mai pre
țioasă și mai bogată 
in satisfacții : servește 
la cunoaș’orea și a- 
preclerea reciprocă, la 
crearea unor legături 
de prietenie trainică 
intre popoare, la mo
delarea unul ideal 
înalt do colaborare și 
de creație umană.

Drept încheiere a 
acestor rinduri doresc 
să reamintesc pre
țiosul îndemn adresat 
tineretului de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
cu prilejul vizitării 
expoziției jubiliare a 
Organizației pionieri
lor: ..Faceți totul pen
tru a fi demni de 
părinții și de înain
tașii voștri, pentru a 
asigura ea tot ceea ce 
ei au visat, tot ceea ce 
ci au început, sn du
ceți voi mai departe, 
in mod liber, cores
punzător noilor ce
rințe ale dezvoltării 
societății omenești !*' 
I ■ și aileg drept 
domeniu de muncă și 
creație chimia, fie că 
se orientează spre ori
care altă ramură a e- 
conomici naționale, a- 
portul minților și bra
țelor tinere va re
prezenta certitudinea 
înaintării noastre cu 
succes pe calea so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate. 
Și am convingerea 
că asemenea preocu
pări. ca cele amintite 
mai înainte — cercuri, 
olimpiade, concursuri 
etc. — au o mare im
portanță pentru mo
mentul alegerii pro
fesiunii viitoare ; de 
aceea, antrenarea ac
tivă a unui număr cit 
mai mare de elevi 
constituie o garanție 
a succeselor viitoare 
ale științei și tehnicii 
românești.

PROGRAMUL I

R..10 Gimnastica pentru toți.
8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copil ; 

„DAktarl".
10.0(1 Viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 Do strajă patriei.
13,00 Album duminical. (O dumini

că la volan — spectacol mu- 
z.'cal-dtstractlv pent™ condu
cătorii auto șl pietoni).

14.30 Ce vrăji a mal făcut nevasta 
mea.

14.55 Drumuri In istoric : Tomis.
15.15 Film serial : ..17 clipe ale

unei primăveri". Producție a 
studiourilor de televiziune so
vietice (ultimul episod).

16,25 Regata Snegov la calac- 
canoe.

16.55 Finala campionatului mon
dial de fotbal : R.F.G. — 
Olanda.

16,50 Marca expoziție — film docu
mentar, producție a studiou
rilor iugoslave.

19.00 Lumea copiilor. ,.O carte fer
mecată".

19.30 Telejurnal • SAptAmlna po
litică Internă șl internaționa
lă in imagini.

20,00 Antena TV vă aparține I 
Bună scAra, dc la Timișoara I

22.15 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

10,00 — 11,45 Matineu simfonic. 
Concertul orchestrei simfoni
ce a filarmonicii de stat 
„George Enescu". In pro
gram : Concertul in la minor 
pentru plan șl orchestră de 
R. Schumann. Solist : Wil
helm Kempff (R.F.G.). Diri
jor : Mircea Cristescu ; „Cln- 
tecul pămintului" do G. Mah
ler. Soliști : Ludovic Spiess 
și Dan iordăchescu. Dirijor : 
Mihai Bredlceanu.

20,00 Film serial pentru copii : 
„Năzdrăvanul Dennis".

20,23 Fiim artistic : „Noaptea nun
ții" — producție a televiziunii 
italiene. Premieră pc țară. 
In rolul principal ; Fernan- 
del.

21,13 Romanțe șl melodii concer
tate.

21,35 Film serial : „Un august in 
flăcări". Episodul UI. „Poli
gonul rnorții".

Raidul-enchctft pe 
care l-am întreprins 
la clteva dintre Insti
tuțiile muzicalo bucn- 
reștone și-a propus in 
primul rind să infor
meze melomanii des
pre stagiunea estivală. 
Deci : ce programe 
s-au alcătuit, pc tări- 
mul muzicii. pentru 
lunile de vară ?

Remarcăm in primul 
rind manifestările în
chinate celor 30 den ni 
de la eliberarea pa
triei. între elfe se evi
dențiază „Decada mu
zicii românești" (12 - 
22 august) organizată 
de Radiotclcviziun» t 
română cu concursul 
tuturor formațiilor salo 
muzicale : orchestra
do studio, corul, or
chestra dc cameră, or
chestra simfonică. Pro
gramele cuprind : ope
ră, lucrări corale clin 
literatura ultimelor 
trei decenii, prime au
diții camerale, pagini 
cunoscute de muzică 
simfonică. în cinstea 
marilor evenimente 
politice, aniversarea e- 
iiberării patriei și Con 
greșul al Xl-loa al 
partidului, corul fi
larmonicii „George E- 
nescu" a pregătit un 
concert de muzică 
românească, ce' va
fi susținut la una
dintre marile între
prinderi bucureștene, 
Iar orchestra de ca

meră ..Simfonietta* 
(sub egida A.T.M.-u- 
lui) va oferi do ase
menea un program 
do muzică româneas
că. în cinstea zilei de 
23 August. A.T.M.-ul 
propune și un specta
col de varietăți, inti-

patrlotlc al operei 
sale. Tot In cadrul 
spectacolelor in aer 
liber cu programe va
riate, potrivite sta
giunii estivale, iubito
rii genului liric vor 
putea asculta recita
luri de muzică de

certe simfonice popu
lare, concerte cu pro- 
grame-divertisment, O- 
pereta va oferi clteva 
spectacole la teatrele 
de vară, Iar Opera va 
avea o mlcrostagiune 
In luna august. Tea
trul satiric muzical

vor concerta clteva 
formații de peste ho
tare, dar... nu este ni
mic sigur. Pe de altă 
parte, ne aflăm deja 
in luna iulie șl gon
gul stagiunii estivale 
Incă nu a sunat După 
cum notam mal sus,

Ce oferă melomanilor bucureșteni 
stagiunea estivală

tulat : „Zi de sărbă
toare".

Ca un element nou 
al acestei stagiuni se 
înscrie faptul câ fi
larmonica „George E- 
nescu", in colaborare 
cu Teatrul de opere
tă. pregătește un spec
tacol de „sunet și lu
mină" (in luna au
gust) ce va avea loc 
in curtea interioară a 
Muzeului „George E- 
nescu“ — un specta
col ce-și propune să 
lumineze aspecte ale 
personalității și crea
ției lui George Enes
cu, caracterul profund

operă la Arenele Ro
mane, la teatrul din 
Parcul Herăstrău, unde 
iși vor da concursul 
cunoscuți soliști ai 
Operei Române. Sc 
anunță și premiera 
Teatrului satiric mu
zical „C. Tănase" : 
„Un băiat de zahăr".

lată deci citeva pro
grame dc interes, 
manifestări care aduc 
noutate, varietate, care 
vor fi cu siguranță in 
atenția melomanilor. 
In plus, filarmoni
ca „George Enescu" 
va fi prezentă cu con-

.,Constantin Tănase" 
prezintă in continua
re. in parcuri, in 
grădini, revistele de 
succes : „Scuzați, par
don, bonsoar” și „Vi
no să nc vezi de
seară"...

Și totuși, nu toate 
instituțiile muzicale 
au răspuns prezent 
la apelul bucureșteni- 
lor, dornici de o sta
giune estivală cit mai 
bogată și diversă. Ast
fel, cu toată strădania 
noastră, .nu am putut 
afla ce proiecte are 
A.R.I.A. pentru sta
giunea estivală. Poate

spectacolul de sunet șl 
lumină de la Muzeul 
„George Enescu" va 
putea fi văzut abia la 
sfirșitul verii. în plus, 
mal există instituții 
muzicale care nu și-au 
definitivat incă pro
gramul șl nu știu ce 
spectacole vor pre
zenta pe estradele de 
vară. Opera Română, 
spre exemplu, anunță 
reprezentații intre 10 
și 30 august ; care sint 
acele reprezentații ? 
Acest „amănunt" nu e 
cunoscut. Filarmonica 
are schița programu
lui estival, dar date

certe, detalii de re
pertoriu — incă nu. 
Lipsesc cu desăvlrșira 
din programele Insti
tuțiilor muzicale con
certele, recitalurile pe 
care artiștii noștri — 
soliști ai Operei Ro
mâne, ai Operetei, 
formații Instrumen
tale le pol, susține la 
cluburile marilor În
treprinderi. Nu esle 
încă perfectată nici 
relația dintre respon
sabilii culturali din în
treprinderi și secreta
riatele instituțiilor mu
zicale pentru „ceda
rea" de spectacole 
— respectiv prin invi
tarea colectivelor din 
intrenrlndcri sau in
stituții. Asemenea po
sibilități, sugerate și 
In anii anteriori, au 
rămas și acum 6implo 
deziderate.

Stagiunea estivală a 
început. Programele
trebuie nelntirziat per
fectate, repertoriile
alcătuite cit mai a- 
tractiv, cit mai variat. 
Melomanii bucureș- 
teni doresc manifes
tări artistice de ținu
tă ; concerte, specta
cole de cea mai bună 
calitate, așteaptă eve
nimentele muzicale.

Smaranda 
OȚEANU

I.UNI 8 IULIE

în jurul orei 11,00, trans
misiune directă tic la aero
portul internațional Bucu- 
rești-Otopeni : ceremonia so
sirii tovarășului loslp Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialisto Federative Iugo
slavia. președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
împreună cu soția. Iovauka 
Broz, care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. va face o vizită 
oficială de prietenie in (ara 
noastră.

PROGRAMUL I
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I
I
1
I
I
i
I
I
î ■ 
î
I 
î

Filme de scurt-metraj pe ecranele Capitalei
(8-14 iulie)

ca niciodată; Bucegi: Cătălin și 
Cătălina; Unirea, Lira, Feren
tari: Mari succese ale ecranului; 
Drumul Sării, Giulești: Cintec 
pentru veveriță; Cotroceni: De 
ziua bunicii ; Pacea : Pallady ; 
Cringași: Walter, șoricelul le
neș; Melodia: Geometrie as
cunsă; Floreasca: Fapte bune; 
Volga: Pictura și un autobuz; 
Viitorul: Variațiuni cu haltere; 
Gloria: Șarpele înaripat; Au
rora: Oamenii și zgomotul: Mio
rița: Mihaela in cetatea de ză
padă; Moșilor: Mănușa moșului;

Patria, Festival: Oameni de 
milioane; Feroviar, Luceafărul, 
București: Revista premiere
lor V ; Capitol. Favorit, Scala : 
Iscusința; Victoria: Să iubim 
mecanismele: Central: Pasiențe; 
Camping Scornicești; Lumina: 
Sturionii și scrumbiile migra
toare: Doina: Față in față cu 
animalele sălbatice; Excelsior: 
Legenda ciocanului; Grivița: De 
facto; înfrățirea: 8—10 VII 
Măști: 12—14 VII Unda inversă; 
Buzești: Sărbătoarea nepoate
lor; Dacia. Flacăra: A fost odaia

Popular: Dimitrie Guști: Munca: 
Țepi II; Cosmos: Timpul trece, 
leafa merge; Tomis: Gospodina 
electronică; Arta: Valori arhi
tecturale românești; Vitan: Ml- 
crofabule; Modern: La ' 
tul vieții; Rahova: Și 
au început să filmeze; 
sul: Cintece despre 
Flamura: Greiețele:
Republica: începuturi;
Titan: Visul unui pierde-vară; 
Doina: Cei 7 corbi; Potcovarul 
și sărăcia: Dacă aș fi; Concer
tul ursulețului; Stupul pictat.

CARNET

CULTURAL

A apărut revista „ Era socialistă' ‘ nr 13/1974
Tn cadrul rubricii ..GLORIOSUL 

JUBILEU AL ELIBERĂRII PA
TRIEI". cu care se deschide re
vista, sint publicate articolele: „Po
litica de industrializare in strate
gia dezvoltării socialiste a Roma
nici", de VIRGIL ACTAR1AN. 
„Prezent si perspectivă in dome
niul forței dc muncă", de CORNEL 
HODOȘ. „Schimbări calitative in 
ctructura social-economicâ a satu
lui". de IULIAN PLOȘTINARU, 
..Perfecționarea relațiilor de pro
ducție. componentă a schimbărilor 
revoluționare din agricultură", de 
STELIAN DINESCU. „Umanismul 
socialist și dezvoltarea multilatera
lă a personalității", de ION PIE- 
TRARU și „Partidul Comunist Ro
mân — organizatorul și conducăto
rul rezistentei naționale antifascis
te", de CONSTANTIN CAZÂNIȘ- 
TEANU și MIHAIL E. IONESCU.

In continuare, revista cuprinde

articolele „Contradicțiile in socie
tatea socialistă". de CALINA 
MARE. „Confortul urban", de CE
ZAR LAZARESCU și „Perenitate 
milenară", de DUMITRU BERCIU. 
La rubrica „ȘTIINȚA-ÎNVATA- 
MÎNT". ROMULUS SFICHI sem
nează articolul „Creativitatea — 
trăsătură dominantă a activității 
inginerești". In cadrul rubricii 
..DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI 
MUNCITOREASCA MONDIALA" 
sint inserate articolele „Pentru o 
unitate democratică și antifascistă", 
de ENRICO BERLINGUER și ..Eu
ropa occidentală : evoluții și ten
dințe in nroblcma unității de ac
țiune a detașamentelor politice ale 
clasei muncitoare", de GHEORGHE 
PRODEA. In continuare, revista 
conține cunoscutele rubrici „VIA
TA INTERNAȚIONALA". „CÂRTI 
și SEMNIFICAȚII", „REVISTA 
REVISTELOR".

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19.05 Istoria operetei... in perso

naje.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Reportaj TV : La drum cu 

aparatul de filmat.
20.25 întilnire muzicală cu forma

ția „Trubadurii primăverii" 
a ansamblului artistic al 
U.T.C.

20.40 Roman foileton : „Jurnalul 
doctorului Finlay". Episodul 
IV. „Un caz deosebit".

21.30 Revista llterar-artistică TV. 
22,15 24 de orc.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.40 Film artistic : ..Baltagul". A- 

daptarea cinematografica și 
regia : Mircea Mureșan.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Film serial pentru copii : 

„Daktari".
29.25 Viața economică a Capitalei
20,45 Muzica românească In con

temporaneitate.
21.10 Drumuri in istorie : Tomts.
21.25 Pagini de umor : Aventuri 

in epoca de piatră.
21.30 Maeștri al muzicii contempo

rane : Serghci Prokofiev.
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,.ROMÂNIA-FILM“ prezintă filmul indian

„V A N D A N A“

incepu- 
medicii 
Progre- 
cioburi; 
Uzinsle 

Grădina

Burman. Cu : Sharmila Tagore, Rajeshia : Shakti Samanta. Muzica : S. D.
Khanna, Sujit Kumar, Pahari Sanyal.

ADNOTĂRI » ADNOTĂRt * ADNOTĂRI • ADNOTĂRI » ADNOTĂRI < ADNOTĂRI

istorie

S-A REDESCHIS 
CASA MUZEU 

„MIHAI EMINESCU"
La Ipotești — Botoșani s-a 

redeschis pentru public casa 
muzeu ,,Mihai Eminescu". Com
plet refăcut, interiorul sugerea
ză atmosfera copilăriei poetului 
la Ipotești, două camere adă
postind obiecte de mare valoare 
care au aparținut familiei Emi- 
novici. Vizitatorul va intilnl 
aici biblioteca, masa de lucru, 
sipetul, scrinul căminarului, 
precum și un număr de obiecte 
care ilustrează momente din 
viața marelui nostru poet : lă- 
dița de student la Viena, scri
sori adresate rudelor și cunos- 
cuților, fotografii inedite. (Gh. 
Jauca).

CONCURSURI 
PENTRU TINERET

în cadrul manifestărilor cul
tural-educative inițiate de că
tre Comitetul județean Alba al 
U.T.C. in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a elibe
rării patriei, la casa de cul
tură a municipiului Alba Iu- 
lia s-a desfășurat faza zo
nală a concursului „File din- 
tr-o istorie'de trei decenii", în
trecere ciț caracter educativ, 
care se va incheia in preajma 
zilei de 23 August. A urmat apoi 
un alt concurs, intitulat „Caden
țe pionierești", destinat mici
lor soliști și formațiilor lor de 
muzică ușoară. La faza muni
cipală au intrat in întrecere 
formațiile de muzică ușoară de 
la întreprinderea de produse 
refractare, liceul industrial de 
construcții, liceul metalurgic, 
„Refractara" și Clubul tinere
tului. (Șt. DInică).

LIRA DE AUR

Interesul și pasiunea sta
tornică cu care largi 
cercuri de cititori se a- 
pleacă asupra istoriei na
ționale reînnoiește mereu 
imperativul ca la inde
mina lor să se afle lucrări 
accesibile, in care eveni
mentele trecutului să f-e 
tratate in lumina celor mai 
recente ciștiguri ale cer
cetării de specialitate. U- 
nei asemenea solicitări 
vine să-i răspundă iniția
tiva Editurii politice, care 
a lansat o nouă colecție 
de popularizare — File de 
istorie — a principalelor 
momente ale trecutului 
national, ale istoriei de 
luptă a clasei noastre 
muncitoare, a partidului 
comunist

Cele mai multe 
lucrările - 
— apărute 
zent sub 
colecții se impun prin 
nuia științifică, prin expo
zeul limpede, accesibil, a- 
desea cald. Merită consem- 
nate In acest sens micro
monografiile consacrate e- 
voluției și luptei clasei 
muncitoare in secolul tre
cut și in primele două de
cenii ale veacului nostru, 
tradițiilor ei de solidari
tate internationalist^, in 
paginile cărora reinvie anii 
Începuturilor si cei ai îm
plinirilor organizatorice și 
maturizării politioo-ideolo- 
gice a mișcării muncito
rești și socialiste, lupta a- 
titor militanți de frunte ai 
clasei noastre muncitoare. 
Aprecieri similare se cu
vin ei lucrărilor Închinate 
luptei 
pentru unitate si 
nare 
lui Ștefan cel Mare, epoca 
lui Mihai Viteazul, revolu
ția română de la 1848. 
formarea si desăvârși
rea statului național ro-

mân. cucerirea indepen
denței de stat, participai ea 
României la primul t' 
mondial, insurecția i 
nală antifascistă din 
gust 1944 ; tratmdu-le 
fiecare in contextul 
larg al evoluției istorice a 
poporului român, al luptei 
sale pentru progres social, 
pentru o viață liberă și 
demnă, autorii reușesc să 
contureze exact cadrul is
toric concret in care s-au 
declanșat și desfășurat e- 
venimentele, să mijlocească 
și înțelegerea mai profun
dă a cauzelor și implica
țiilor acestora, a inriuririi 
lor asupra dezvoltării so
cietății românești.

Trebuie spus insă că u-

război 
națio- 

au- 
pe 

mai

hele lucrări mai plătesc 
tribut stilului didacticist, 
câ sint incă destule pagini 
in care tonul sec ia locul 
expunerii calde, descrierii 
vii. ce vorbește nu numai 
minții, ci și inimii citito
rului, atit de necesare cind 
e vorba de literatura de 
popularizare istorică. In 
plus poate ar fi fost utile 
și liste bibliografice cu lu
crări de referință pentru 
cititorul dornic să apro
fundeze anumite teme.

Noua colecție, care pune 
la indemina publicului larg 
o istorie accesibilă si com
pletă — in datele ei esen
țiale — a trecutului nos
tru național, poate să ofere 
lucrări din ce in ce mai in
teresante. pe măsura aten
ției cu care a fost primită.

lori literare și artistice. 
Mai ales că principiile teo
retico exprimate in edito
rialul amintit și-ar putea 
găsi aplicarea concretă — 
și deci mult mai convingă
toare, mai utilă in plan e- 
ducativ — in tot atitea in
tervenții active, eficace in 
legătură cu o carte sau 
alta din bogata activitate 
editorială destinată elevi
lor sau profesorilor. Și cu 
atit mai mult cu cit, ju
decind lucrurile in perspec
tiva continuității eforturilor 
pentru cultivarea unei 
inalte înțelegeri a rolului

literaturii — perspectivă 
din care cu îndreptățită 
mindrie se revendică noua 
scrie a „Convorbirilor" — 
nu s-ar putea spune că nu 
există precedente, pe cit de 
prestigioase, pe atit de 
stimulative. Se pare insă 
că nu precedentele lipsesc, 
ci curajul exercitării spi
ritului analitic pe margi
nea unor subiecte numai 
in aparență lipsite de 
spectaculosul demonstrației 
critice.

pitalei, cum ar fi Ilfov. Te
leorman etc.

O asemenea situație se 
cere depășită — incepind 
chiar cu lunile viitoare — 
prin conceperea unor sta
giuni permanente la așe- 
zămintele culturale. prin 
programarea din timp si 
cu regularitate a unor tur
nee cu adevărat reprezen
tative, prin — și poate cu

•A

trebuia început — 
efectivă a reper- 
a stilului si am- 

mon-

aceasta 
gindirea 
toriului, 
plorii unora dintre 
tari din perspectiva da
toriei spirituale față de lo
cuitorii orașelor mai mici, 
față de iubitorii de teatru 
din 
toți

mediul rural, față de 
cetățenii țării.

Natalia STANCU

La Suceava s-au desfășurat 
manifestările din cadrul celei 
de a treia ediții a concursului 
de Interpretare instrumentală 
„Ciprian Porumbescu", dotat cu 
marele premiu „Lira de aur". 
La actuala ediție a concursului 
au luat parte peste 150 de pio
nieri și școlari din toate ju
dețele țării și municipiul Bucu
rești. Potrivit programului de 
desfășurare a manifestărilor, 
micii artiști au susținut, in afa
ra întrecerii propriu-zise, mi- 
crorecitaluri la mai multe case 
de cultdră, cluburi muncito
rești și cămine culturale, sub 
genericul „Te cîntfim slăvită 
țară". (Gheorghe Parascan).

M. IORDANESCU
care ar

Silviu ACHIM

uitate
merita extins

dintre
— 14 la număr 

pină in 
însemnele

pre- 
noii 

ti-

Pe cind
critică la obiect ?

poporului nostru 
neatir- 

națională — vremea

Editorialul „Literatură și 
educație", din cel mai re
cent număr al revistei 
„Convorbiri literare", 6 (54) 
— iunie 1974. scris con
cis, la obiect, cu observa
ții pertinente. Sint înfăți
șate atit inerțiile si dog
mele ce transformă unele 
ore de literatură in lec
ții lipsite de orizont, de 
sensibilitate — așadar de 
finalitate educativă — cit și 
direcțiile de acțiune In vir
tutea cărora educația prin 
artă și literatură poate șl 
trebuie să-i înlesnească ti
neretului școlar accesul la 
marile valori culturale. 
Dacă Insă observațiile din 
prima categorie demon
strează convingător cum 
„îndeosebi in clasele su
perioare de liceu, cunoaș
terii ca atare... i se preferă 
asimilarea mai mult sau 
mai puțin mecanică a unor

date de istorie literară ori 
de falsă, pur descriptivă 
analiză a unei opere", sau 
cum „existența concretă, 
vie a literaturii e inlocuită 
cu studierea ei In pos
tură de obiect de muzeu", 
soluțiile afirmate sau sub
înțelese cu acest prilej ră- 
min circumscrise Intr-un 
spațiu incert și, în orice 
caz, prea puțin explorat 
prin intervenții anterioare 
ale „Convorbirilor". Pen
tru că, iată, de pildă, nici 
o singură dată, pe par
cursul ultimelor 6 luni cel 
puțin, nu se încearcă o e- 
valuare analitică, obiectivă, 
pe un amplu fond de cul
tură — așa cum revista 
ne-a obișnuit in alte pri
vințe — a manualelor de 
literatură, a lucrărilor ori 
colecțiilor care-și propun 
să mijlocească accesul ci
titorilor tineri la marile va-

Tn dorința lor de a fi 
adevărate „focare de cul
tură", teatrele prezintă 
spectacole nu numai la se
diu, ci se deplasează ade
sea in orașele și comunele 
din județ. Considerăm insă 
că felul in care sint con
cepute (și controlate de 
către organele culturale) 
turneele lasă incă in mul
te locuri de dorit. Sint 
teatre care stau mai mult 
„pe drumuri" cu riscul de 
a-și pierde ritmul ideal de 
elaborare a unor spectacole 
de ținută și pe multi din
tre „fidelii" de la sediu. 
Pe de altă parte sint altele 
care au cam uitat de a- 
ceastă nobilă datorie. După 
cum rezultă dintr-o re
centă analiză a Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste, Teatrul Național din 
Craiova a prezentat in a- 
ceastâ stagiune spectacole 
in doar opt localități ale 
județului (iar exemplul nu 
este izolat, deoarece și alte 
instituții teatrale au rămas 
datoare solicitărilor publi
cului din afara orașului lor 
de reședință).

Să observăm că amintitul 
colectiv a intrat — in a- 
ceeași perioadă — intr-un 
nou, modern edificiu, ce

reprezintă nu numai o 
„scenă" cu remarcabile do
tări tehnice, ci și un ade
vărat monument arhitec
tonic al Cetății Băniei. Era 
firesc ca însuși evenimen
tul edilitar să determine un 
neobișnuit aflux la teatru 
— deopotrivă din partea 
admiratorilor artei scenice, 
cit și a celor iubitori de 
frumusețe arhitectonică și 
decorativă. Era totodată 
firesc ca prețiosul dar să 
stimuleze in toate privin
țele energiile colectivului 
craiovcan. Dar „febra" 
spectacolelor in noul sediu 
i-a făcut pe actori să uite 
de ceilalți iubitori ai 
Thaliei, de la sate — prie
teni vechi, de nădejde, ai 
teatrului.

Lipsa de atenție apare 
și mai evidentă dacă no
tăm că reprezentațiile 
menționate nu propuneau 
nici un text de valoare din 
dramaturgia originală con
temporană, invitind specta
torii la texte ultracunoscu- 
te sau puțin semnificative.

Exemple aproape la fel 
de edificatoare le-ăr putea 
constitui și absența Tea
trului Național ca și a tu
turor teatrelor bucurește
ne in județe vecine ale Ca-

po
ale 
ro-

Acum citeva seri, „Ga
leria nouă" din Capitală a 
fost literalmente asaltată de 
public, răspuns dat invita
ției gazdelor de a participa 
la o inedită manifestare : 
confruntarea — in spațiul cu 
atit de bogate sugestii plas
tice al muzeului — a posi
bilelor corespondențe dintre 
filmul de animație și arta 
plastică. Ambianța fasci
nantă a expoziției „Arta 
și energie" a constituit un 
cadru optim in care 
llcule reprezentative 
școlii cinematografice
mânești, ale marilor reali
zatori ai genului au de
monstrat existența unor 
reale punți de legătură In
tre domenii care, aparent, 
au puține elemente de’ tan
gență.

Tntilnirea a prilejuit o 
discuție solid argumentată. 
Sala, arhiplină, In ciuda 
caniculei de afară, de
monstra elocvent receptivi
tatea marelui public față 
dc un asemenea gen de ma
nifestări, care se bucură de 
tradiție in Capitală, fie 
dacă am invoca drept e- 
xemplu numai apreciatele 
„seri ale muzeului Zam-( 
baccian", organizate cu ani 
in urmă, dar in prezent

necontinuate. Astfel de ma
nifestări pot să se adreseze 
unui public larg, supunind 
atenției o problematică di
versă, interesantă, si con
stituind repere sigure in 
acțiunea pe care instituțiile 
noastre culturale, o 
pentru educația 
patriotică 
tocmai de 
pentru 
lor.

Există 
meroase 
moriale ale unor iluștri ar
tiști sau colecționari, care, 
de cele mai multe ori, se 
limitează a fi simple spații 
de prezentare a unui va
loros patrimoniu, in loc să 
caute și alte modalități de 
a atrage publicul. De pil
dă, Muzeul Aman, cu spa
țioasa sală centrală, ar fi 
un ideal loc pentru acțiuni 
de acest gen. Casa Mino- 
vlci, casa Theodor Pallady, 
casa Oprescu constituie tot 
atitea posibile gazde pentru 
manifestări care să se 
adreseze publicului iubi
tor al artei plastice. „Dia
logul" de la „Galeria nouă", 
intimpinat ou aplauze, se 
cere de aceea continuat și 
extins.

duc 
estetică, 

a maselor. Și 
aceea pledăm 

permanentizarea

in Capitală nu- 
muzee, case me-

R. CONSTANTINESCU

Tragerile la sorți 
ale unor librete

După cum ni se comunică_
la Casa de Economii și Consem- 
națiuni, la 24 iulie, ora 15, vor 
avea loc in Capitală (saltr Clubu
lui finanțe-bănci, str. Doamnei 
nr. 2) tragerile la sorți pentru 
trim. II 1974 ale libretelor de 
economii pentru construirea de 
locuințe, libretelor de economii 
cu ciștiguri in materiale de con
strucții și libretelor de economii 
pentru turism.

Cu prilejul acestor trageri la 
sorți, Casa de Economii și Con
semnațiuni va acorda titulari
lor ale căror librete au ieșit câș
tigătoare importante ciștiguri in 
bani și excursii in străinătate.

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul II ale libretelor dc e- 
conomil cu dobindă și ciștiguri 
in autoturisme vor avea loc in 
aceeași sală, după cum urmea
ză : la 27 iulie, ora 12,00, tra
gerea la sorți pentru libretele 
emise de unitățile C.E.C. din 
Capitală și la 29 iulie a.c., ora 
15,00, tragerea la sorți pentru 
libretele emise de unitățile 
C.E.C. din țară.

La aceste trageri la sorți, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
va acorda 575 de autoturisme 
Dacia 1 300, din care 134 de au
toturisme la tragerea la sorți 
pentru Capitală. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni ii in
vită pe toți cei interesați să a- 
siste la trageri.

de

1
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Către COMITETUL: EXECUTIV.
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DAR ES SALAAM — TANZANIA
Aniversarea « 20 de ani de 1» crearea partidului Uniunea Națională 

Africană dm Tnnganyka ne oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă trans
mite. in numele Partidului Comunist Român, al poporului român, un raid 
■alut frățesc, împreună cu felicitările noastre cele mai cordiale si prietenești.

Ne bucură sincer Înfăptuirile dobindite de poporul dumneavoastră, sub 
conducerea TANU. pe calea consolidării independentei naționale, a pro
gresului economic si social, a Înfloririi națiunii tanzaniene prietene.

Poporul român dă o înaltă apreciere eforturilor stăruitoare depuse de 
Tanzania pe arena internațională pentru statornicirea unor relații noi Intre 
state, bazate pe egalitate sl respect reciproc, pentru abolirea politicii impe
rialism de dominație si dictat. împotriva imperialismului, colonialismului si 
neocolonialismului.

Reafirmăm si cu acest prilej deplina noastră satisfacție pentru cursul 
ascendent al relațiilor de colaborare si prietenie intre P C R. și TANU. 
care, in ultimii ani. au fost puternic stimulate de intilnirile și convorbirile 
re au avut loc la Dar Es Salaam Intre președinții Nicolae Ceaușescu si Julius 
K. Nyererc.

Ne exprimăm convingerea că. în spiritul înțelegerilor si acordurilor con
venite CU prilejul întilnirilor dintre conducătorii celor două țări, raporturile 
multilaterale de prietenie, solidaritate șl conlucrare fructuoasă dintre cele 
două țări și popoare se vor dezvolta și In viitor, sub aceleași auspicii favo
rabile. spre binele popoarelor român si tanzanlan. pentru consolidarea uni- 
t itii tuturor forțelor antiimperialistc. pentru triumful cauzei păcii, libertății, 
independentei naționale si securității intrrnationale.

Cu ocazia acestui remarcabil tubileu. adresăm partidului TANU. po
porului tanzanian prieten cele mai bune urări de prosperitate și bunăstare, 
de noi si noi victorii in lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în primele zile ale lunii ifilie a.c.. 
tovarășul Ștefan Andrei, secretar al 
C C. al P.C.R., s-a intilnit cu o dele
gație a conducerii Partidului Comu
nist din Grecia (interior).

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

♦
Simbătă dimineața a plecat spre 

Maroc delegația Consiliului popular 
al municipiului București, condusă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei, care, la 
invitația guvernatorului prefecturii 
Rabat-Salc. Brahim Frej, și a pre
ședintelui Consiliului municipal al 
orașului Rabat, Abdolkcrim F.1 Fa- 
lous El Alami, va face o vizită in 
această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopcni, 
delegația a fost salutată de membri 
ni conducerii Consiliului popular al 
municipiului București.

A fost de fată Abdelali Serraj. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Marocului la București.

★
O delegație a Societății de Cruce 

Roșie din R. D. Germană, condusă 
de prof. dr. Werner Ludwig, pre
ședintele societății, a făcut o vizită 
in țara noastră in perioada 1—6 
iulie, la invitația Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie.

Delegația a fost primită de tova
rășul Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. La primire a luat 
parte general-colonel Mihai Burcă, 
președintele Consiliului National al 
Societății de Cruce Roșie.

în timpul vizitei, oaspeții au avut 
convorbiri cu conducerea Crucii 
Roșii Române, s-nu intilnit cu mem
bri ai comisiilor de Cruce Roșie din 
unele întreprinderi industriale și 
instituții social-culturale din Ca
pitală, județele Constanța și Pra
hova.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a primit o telegramă 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al Portugaliei. Mario Soares, 
prin care acesta mulțumește pentru 
felicitările ce i-au fost adresate cu 
ocazia Zilei naționale a târli sale.

★

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a trimis 
Crucii Roșii din Peru un ajutor 
compus din medicamente, alimente 
si pături, pentru a veni in sprijinul 
populației sinistrate in urma alune
cărilor de teren si inundațiilor care 
au afectat recent o regiune din a- 
ceastă tară. Ajutorul a fost expediat 
la Lima cu un avion TAROM.

(Agerpres)
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La întreprinderea

Metalurgica "-Buzău

Inițiative multiple - 
roade bogate

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

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru urările pe care ati avut 
amabilitatea sâ mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a Portugaliei.

ADELINO DA PALMA CARLOS
Prefedintclc Consiliului de Miniștri 

ol Republicii Portugalia

Cu prilejul semicentenarului 
ziarului „l’UnitcC

La C. S. Hunedoara

PRODUCȚII RECORD, ECONOMII SUPLIMENTARE
DEVA (Corespondentul „Scin- 

teii“, Sabin Ioncscu) ; Pe mă
sură ce ne apropiem de cele 
două mari evenimente ale anu
lui — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — siderur
giștii hunedoreni urcă tot mal 
sus ștacheta realizărilor in în
trecere. Spre exemplu, luna 
trecută a marcat un adevărat 
record. producția industrială 
obținută peste plan de siderur
giștii hunedoreni ridicindu-se la 
mai mult de 17 milioane lei. 
ceea ce a făcut ca, de la înce

putul anului și plnă in prezent, 
volumul producției suplimen
tare să ajungă la aproape 70 mi
lioane lei. Practic, in această 
perioadă, siderurgiștii hunedo
reni au livrat pe^te prevederi 
economiei naționale 13 558 tone 
fontă. 14 800 tone cocs meta
lurgic, aproape 46 000 tone oțel 
și 29 000 tone laminate finite. 
Concomitent, in cinci luni, co
lectivul combinatului a înscris 
in contul beneficiilor suplimen
tare mai mult de 77 milioane 
lei.

Tn cursul acestui an. ziarul „l'Uni- 
tă“, organ central al Partidului Co
munist Italian, sărbătorește 50 de ani 
de apariție. în spiritul relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist Italian, 
dintre popoarele celor două țări, 
ziariștii români iau parte din 
toată inima la această aniver
sare. Sentimentele lor de stimă 
și prețuire față de „l’Unitâ" și-au 
găsit expresie in mesajul pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a a- 
dresat participanfilor la festivalul 
care a avut loc in iunie 1973, la Ve
neția. și la care România a fost in
vitată de onoare.

în cadrul manifestărilor ce au loc 
pentru a marca semicentenarul ziaru
lui „l’Unitâ", ieri s-a deschis la Bucu
rești. in sala de marmură a Casei 
Scinteii, o expoziție organizată de 
ziarul „Scinteia" și Uniunea ziariș
tilor din România. Prin mari pa
nouri, care reproduc pagini ale zia
rului „l’Unită", expoziția înfățișează 
momente importante ale activității 
ziarului frățesc — incepind cu pri-

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

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

• Reprezentativa Poloniei — medaliata cu bronz • Azi vom 
cunoaște noua campioana mondiala

Peste 75 000 de spectatori au urmă
rii ieri pe stadionul olimpic din 
Munchen intilnirea dintre echipele 
Poloniei și Braziliei, care și-au dis
putat locurile 3—4 in cea de-a 10-a 
ediție a Campionatului mondial de 
fotbal. Confruntarea dintre fosta 
campioană , a lumii și campioana o- 
limoică s-a terminat cu scorul de 
1—0 (0—0) in favoarea fotbaliștilor 
polonezi, care, pe același stadion, la 
un interval de doi ani. obțin o me
dalie. de data aceasta de bronz, răs
plată a unei comportări excelente in 
cea mai importantă competiție a 
sportului cu balonul rotund. Unicul 
gol al partidei l-a înscris golgeterul 
campionatului. Lato (in minutul 74), 

t 13 capătul unei acțiuni individuale.
' Brazilienii, pentru care locul trei 
ar fi fost o palidă consolare, au re
nunțat totuși la defensivă, incercind 
— Drin manevre ofensive conduse de 
Rivelino, Jairzinho și Paulo Cesar 
Carpegiani — să-și găsească drum 
spre poarta lui Tomaszewski. Dar 
jocul lor de pase prea complicat, 
artificiile inutile au facilitat sarcina 
aoărătorilor polonezi.

Arbitrul italian Aurelio Angonese 
a condus următoarele formații : Po
lonia : Tomaszewski — Szymanow
ski. Gorgon. Musial, Zmuda. Ma- 
szczyk. Kasperczak, Deyna. Lato, 
Szarmach. Gadocha. Brazilia: Leao — 
M. Marinho. Alfredo, Ze Maria. F. 
Marinho, Paulo Cesar, Rivelino. Val- 
domiro, Ademir, Dirceu, Jairzinho.

Stadionul olimpic din Munchen va 
găzdui azi finala dintre echi
pele R. F. Germania și Olandei. 
Este o finală scontată, o finală eu
ropeană intre o formație cu palma
res in Cupa mondială. R. F. Ger
mania (campioană in 1954. locul doi 
in 1966 și locul trei in 1970) și pu
ternica echipă a Olandei. E o finală 
care va permite Europei să egaleze 
la număr de victorii America de 
Sud, pentru că. fotbalul sudamerican 
luase conducerea cu 5—4 după suc
cesul Braziliei la campionatele des
fășurate cu patru ani in urmă in 
Mexic. Numai două echipe sudame- 
ricane au ciștigat campionatul mon
dial (Brazilia de trei ori și Uru- 
guayul de două ori) in timp ce din 
Europa cupa figurează in palmare
sul a trei țări : Italia (de două ori). 
Anglia și R. F. Germania. Pină a- 
cum „avantajul terenului" a fost de
cisiv, doar Brazilia reușind o singură 
dată să ciștige „in deplasare" la e- 
ditia 1958, in Suedia. De trei ori in 
istoria campionatului, țara organiza
toare s-a clasat pe primul loc : Uru
guay (1930), Italia (1934). Anglia 
(1966). Echipa ciștigătoare va primi 
noul trofeu „Fifa World Cup", o sta
tuetă care conține cinci kilograme 
de aur și Înlocuiește „Cupa Jules 
Rimet", rămasă definitiv in posesia 
echipei Braziliei.

Iată și formațiile celor două fina
liste (pentru telespectatorii transmi
siei de la ora 17 dăm intre paranteze 
numerele pe care le vor purta jucă
torii).

R. F. Germania : Maier (1) —
Vogts (2). Schwarzenbeck (4). Be
ckenbauer (5), Breitner (3) — Hoeness 
(14). Bonhof (16). Overath (12) — 
Grabowski (9), MUIler (13), Hoelzen- 
bein (17).

Olanda : Jongbloed (3) — Suurbier 
(20) — Rijsbergen (17), Haan (2). 
Krol (12) — Jansen (6) — Neeskens 
(13), Van Hanegem (3) — Rep (16), 
Cruyff (14), Rensenbrink (15) ; (Kei
zer — 9 sau Van de Kerkhof — 11).

Finala va fi arbitrată de John 
Keith Taylor (Anglia).

Azi se încheie 
„Regata Snagov“
Competiția internațională de caiac- 

canoe „Regata Snagov" a continuat 
ieri cu disputarea primelor finale.

Iată ciștigătorii probelor : mascu
lin (pe distanța de 1 000 m) : canoe 
simplu : Ivan Patzaichin (România)
— 4’22’8/10 ; caiac simplu : Matter 
(R. D. Germană) — 4’01”9/10 ; canoe 
2 : Vinogradov, Barikov (U.R.S.S.) — 
3’59’’9/10 ; caiac 2 : Slatnow, Rummel 
(R. D. Germană) — 3’41”4 10 ; caiac 
4 : R. D. G.s feminin (pe distanța de 
500 m) : caiac simplu : Ohde 
(R. D. Germană) — 3’04" ; caiac 2 : 
Zirzow, Kaschube (R. D. Germană)
— r54”6/10.

Concursul se încheie astăzi, cind 
sint programate finalele la pro
bele pe distanța de 500 m și fond.

mul număr, apărut la Milano la 12 
februarie 1924. și pină la nu
merele evocind momentele cele 
mai caracteristice ale luptei 
P.C.I. din perioada postbelică. Un 
panou special, cuprinzind fotografii 
și ziare, ilustrează relațiile dintre 
P.C.R. și P.C.I., intilnirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șii Luigi Longo și Enrico Berlinguer, 
care, așa cum se știe, au avut un rol 
hotăritor in dezvoltarea continuă a 
legăturilor de colaborare rodnică 
dintre P.C.R. și P.C.I., in interesul 
celor două popoare, al unității miș
cării comuniste și muncitorești, al 
cauzei pă’cii și progresului. Sint în
fățișate, de asemenea, momente din 
timpul vizitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Italia, care re
flectă calda primire ce i s-a rezer
vat de către oamenii muncii, de po
porul italian prieten.

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
un mare număr de ziariști ai presei 
române s-au intilnit cu tovarășul 
Luca Pavolini, membru al C.C. al 
P.C.I.. codirector al ziarului „l’Unitâ". 
Oaspetele a vorbit pe larg despre 
activitatea semicentenară a ziarului 
„l’Unitâ", care se identifică cu dru
mul de luptă al P.C.I., despre creș
terea popularității și prestigiului 
ziarului, despre preocupările actuale 
ale Partidului Comunist Italian, in 
vederea unirii intr-un front larg a 
tuturor forțelor democratice și pro- 

'gresîste iii’lupta pentru îVnbTinătă- 
țirea condițiilor de viață ale celor ce 
muncesc, pentru Înnoirea democra
tică a Italiei. In continuare, el a răs
puns la întrebările puse de redactori 
ai presei centrale. Expunerea sa a 
fost urmărită cu viu interes.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai secțiilor Relații externe 
șl Propagandă și presă ale C.C. al 
P.C.R., redactori șefi ai presei cen
trale, președintele și alți membri ai 
conducerii Uniunii ziariștilor, cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București.

A fost de față dl. Antonino Res- 
tivo, ambasadorul Republicii Italia 
la București.

★

în aceeași zi, tovarășul Luca Pa
volini a fost primit de tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C, al 
P.C.R. Convorbirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească.

întregul colectiv de muncă a) 
întreprinderii „Metalurgica" din 
Buzău a fost supus unui exi
gent examen de competență șl 
Îndrăzneală, in partea a doua a 
anului trecut, cind, unitatex 
pină atunci a industriei locale, 
trebuia să se profileze, lntr-un 
timp scurt, pe execuția piese
lor șl subansambleior de trac
toare. în prezent, „Metalurgica" 
buzolană realizează 80 de re
pere șl subansamble. multe dln- 

i tre ele cu un grad ridicat de 
1 • tehnicitate. în ultimele săptă- 
l mini, nomenclatorul de produse 

a fost îmbogățit cu două tipuri 
) de frină, contragreutăți, bazinc- 
i radiatoare pentru tractoare șl 
> altele. Totodată, s-a trecut, de 
( la turnarea din fontă obișnuită 

a unor repere și la turnarea 
) unor piese din fontă aliată cu 
i crom și cupru. Profilată, in 
’ principal, pe execuția de piese 
( șl subansamble turnate, intre- 

prinderea „Metalurgica" va asi- 
j gura in viitor întregul necesar 
i de astfel de repere și suban- 
' samble pentru producția de 

tractoare și mașini agricole a 
i țării. Studiile de dezvoltare a 
’ întreprinderii prevăd creșterea 

capacității anuale la 80 000 tone 
i piese turnate. Concomitent cu 
’ realizarea ritmică a sarcinilor 
ț de plan, colectivul de muncă 
L de aici a început pregătirea în 
? vederea începerii lucrărilor de 
t construcție a noi turnătorii, 
ț care, la finalizarea primei eta- 
i pe, va avea o capacitate de 
» 40 000 tone piese turnate pe an.

Mlhal BAZU
corespondentul „Scînteil'

în județul Alba

Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești din , 
Alba dispune de o rețea proprie 
de 25 magazine pentru desfa- I 
cerea produselor realizate in 
cadrul celor 10 cooperative meș
teșugărești, In volumul desfa- | 
cerilor o pondere mare o au 
confecțiile pentru bărbați și fe- 11 
mei, tricotajele, articolele pen
tru copii, mobila. -încălțămintea 
și produsele de artizanat. In 
primele cinci luni ale acestui 
an, volumul desfacerilor in ca
drul acestei rețele de magazine 
a depășit 9.3 milioane lei, ceea 
ce înseamnă că s-a vindut cu 
14 la sută mai mult fața de 
prevederile planului. Cu puțină 
vreme in urmă, (J.J.C.M. Alba 
a înființat un automagazin care 
se deplasează la tirgurile locale 
cu mărfuri realizate de coope
rația meșteșugărească. De ase
menea, in scurtă vreme, se va 
înființa un nou magazin in co
muna Șugăg, pe valea Sebe
șului, pentru aprovizionarea 
muncitorilor hidroenergeticieni 
din această localitate, precum 
Si a turiștilor.

Ștefan D1NICĂ 
corespondentul „Scînteil'

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS :

„Turneul campionilor" — 
in Australia

S-a stabilit ca „Turneul campioni
lor" (Marele premiu F.I.L.T. — 1974) 
să aibă loc in acest an intre 9 și 15 
decembrie la Melbourne, cu partici
parea celor mai buni opt tenismani. 
Pentru prima oară turneul se va 
desfășura pe un teren cu gazon 
amenajat in incinta unui stadion 
descoperit. Edițiile precedente ale 
turneului au avut loc la Tokio. Pa
ris, Barcelona și Boston (S.U.A.), 
desfășurindu-se toate pe teren aco
perit.

★
Proba de simplu bărbați din ca

drul Turneului internațional de te
nis de la Wimbledon a fost ciști- 
gată de americanul Jimmy Connors 
care l-a Învins in finală cu 6—1, 
6—1. 6—4 pe australianul Ken 
Rosewall.

în finala probei de dublu femei, 
cuplul Goolagong (Australia), Mi
chel (S.U.A.) a Întrecut cu 2—5, 
6—4. 6—3 perechea Gourlay,
Krantzcke (Australia).

*
în sferturile de finală ale turneu

lui de tenis pentru junioare de la 
Wimbledon, Mariana Simionescu 
(România) a învins-o cu scorul de 
6_ 3, 6—4 pe Pohmann (R. F. Ger
mania). Barker (Anglia) a ciștigat cu 
6—4, 6—1 jocul cu Anliot (Suedia).

BASCHET:
Jocurile campionatului 

mondial
în mai multe orașe din Porto Rico 

au continuat meciurile Campionatu
lui mondial masculin de baschet. în 
general au fost înregistrate rezulta
te așteptate. Cehoslovacia a învins 
cu scorul de 88—84 .(46—38) echipa 
Australiei, U.R.S.S. a întrecut cu 
95—80 (45—38) echipa Mexicului, iar 
Spania a dispus cu 117—85 (46—40) 
de Filipine. S.U.A. a învins cu 
109—56 (57—43) echipa Argentinei. 
Brazilia a dispus cu 94—54 (47—32) 
de echipa Republicii Africa Cen
trală.

★
în ultima zi a turneului interna

țional de baschet pentru juniori de 
la Baja (Ungaria), prima echipă a 
Ungariei a Învins cu 6corul de 
95—59 (46—41) selecționata României. 
Reprezentativa secundă a Ungariei a 
ciștigat cu 67—66 (27—38) jocul cu 
echipa R. D. Germane. Turneul a 
revenit primei echipe a Ungariei.

AUTOMOBILISM
Automobilistul american David 

Pearson a ciștigat pentru a treia 
oară consecutiv tradiționala cursă 
internațională de 400 de mile de la 
Daytona Beach (Florida), rezervată 
mașinilor de serie. La volanul ur.ei 
mașini „Mercury". David Pearson a 
realizat o medie orară de 223,600 km.

ATLETISM : 
Rezultate valoroase 

la greutate, triplusalt 
și săritura cu prăjina

în cadrul campionatelor de atle
tism ale R. D. Germane de la 
Leipzig, proba de aruncarea greută
ții (feminin) a revenit Mariannei 
Adam cu 20,61 m (nou record al 
R. D. Germane). Drehman a ciștigat 
proba de triplu salt cu 17,31 m (re
cordul mondial al probei este de 
17,44 m șl aparține sovieticului 
Saneev).

★
Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la Varșovia. Slu- 
sarski a stabilit un nou record na
țional in proba de săritură cu pră
jina, realizind 5,42 m. Vechiul record 
era de 5,35 m și aparținea lui 
Kozakiewicz.

★
La Durham (Carolina de Nord) 

a început meciul internațional de 
atletism dintre echipele masculine și 
feminine ale S.U.A. și U.R.S.S. Cu 
tot timpul nefavorabil (ploaie și 
vint) din prima zi, la întreceri au 
asistat peste 18 000 de spectatori. 
După prima zi, scorul general este 
de 90—75 puncte in favoarea echipei 
U.R.S.S.

RUGBI
Selecționata de rugbi a Franței a 

susținut la Buenos Aires o nouă in- 
tilnire in compania echipei Argenti
nei. Rugbiștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 31—27 (12—12).

(Urmare din pag. I)
Statisticile O.N.U. arată că, pe 

plan mondial, populația crește in 
prezent cu circa 70—75 milioane pe 
an, ceea ce reprezintă circa 2 la sută. 
Dacă s-ar menține aceasta rată de 
creștere, populația globului, care a 
fost de 3,706 miliarde in anul 1971, 
ar putea depăși in cursul anului 1974 
— coincidență simbolică pentru Anul 
populației ! — pragul de 4 miliarde 
și se va dubia in jurul anului 2006. 
Creșterea nu este insă cituși de pu
țin uniformă : in țările in curs de 
dezvoltare (unde trăiește 3/4 din 
populația lumii), rata de creștere este 
de peste 2,5 la sută, ajungindu-se la 
3 și chiar 4 la sută ; in schimb, m 
țările dezvoltate (unde trăiește nu
mai 1/4 din populație) —este sub 2 la 
sută, ajungindu-se, in unele țări 
vest-europene, la un coeficient de sub 
1 la sută. Examinind aceste date, 
unii analiști, cu stare de spirit scep
tică, fac pronosticuri sumbre și pre
conizează, ca rețete salvatoare, ex
clusiv mijloace de combatere a nata
lității. Asemenea opinii sint însă in
firmate de înseși realitățile vieții, 
care demonstrează concludent că 
Terra are deplina capacitate de a-și 
hrăni toți copiii săi. După cum arată 
profesorul Fernard Baudhuin. de la 
Universitatea din Louvain (Belgia), 
trebuie remarcat că in perioada care 
a trecut din 1966, cu toate că întinse 
regiuni ale lumii au fost bintuite de 
o secetă cumplită, hrana a crescut 
in medie, pe glob, cu 4 la sută, in 
timp ce populația — așa cum men
ționează statisticile citate — cu cir
ca 2 la sută. în plus, dezvoltarea 
științei și tehnicii conturează posi
bilități noi, practic inepuizabile, de 
satisfacere a nevoilor de hrană.

Problema cea mai acută a lumii de 
azi constă in faptul că, pe întinse re
giuni ale globului, populația continuă 
să trăiască in condiții de subdezvol
tare. Cauza principală a subdezvol
tării o constituie insă nu „explozia 
demografică", ci politica de domina
ție si asuprire, colonialismul și neo- 
colonialismul, exercitate vreme în
delungată de marile puteri imperia
liste in scopul de a spolia resursele 
naționale și a exploata munca a sute 
șl sute de milioane de oameni. 
Drept urmare, două treimi din popu
lația globului trăiește in adăposturi 
mizere, in condiții de subnutriție, 
ignoranță și boli. Lichidarea acestei 
situații anacronice impune, în mod 
firesc, eliminarea cauzelor care le-au 
generat, cu alte cuvinte, abolirea po
liticii imperialiste de exploatare $1 
asuprire.

Subdezvoltarea nu este o fatalita-

te ; reducerea cit mai grabnică și, In 
perspectivă, desființarea decalajelor 
care despart țările avansate din 
punct de vedere industrial de cele 
rămase in urmă reprezintă cheia de 
boltă a soluționării problemelor 
populației. In această privință, rolul 
hotăritor il are efortul propriu al 
fiecărei națiuni pentru valorificarea 
deplină a resurselor sale naționale, 
a întregului potențial material și 
uman. în acest proces, populația are 
o pondere esențială, căci fiecare om 
in plus este nu numai un consuma
tor, ci și un producător. în măsura 
în care organizarea socială Înfăp
tuiește reforma agrară si alte trans
formări structurale, pune, prin pro
cesul de industrializare, bazele dez-

Se împlinesc astăzi patru ani de la semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare șl asistență mutuală intre România șl Uniunea 
Sovietică — act politic de înaltă semnificație In analele raporturilor 
frățești dintre cele două țări șl popoare. Dezvoltind prevederile tra
tatului din 1948, reflectind posibilitățile sporite generate de succe
sele color două țări in construirea socialismului și comunismului, ca 
și noile condiții ale evoluției Internaționale, documentul semnat la 7 
iulie 1970 la București constituie un amplu cadru polltlco-țurldlc pen
tru intărlrea continuă a prieteniei, alianței șl colaborării fructuoase, 
pe cele mal diverse planuri, între țările șl popoarele noastre.

Cu acest prilej publicăm o corespondență din Moscova, oglin
dind preocupări șl realizări ale oamenilor sovietici în construirea 
comunismului.

„Mai mult metal, de mal bună ca
litate. cu cheltuieli de producție mai 
mici 1“ Este una din lozincile sub 
care siderurgiștii și metalurgiștli șo- 
vietici se intrec pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor cinci
nalului. Iar rezultatele întrecerii sint 
pe măsura efortului oamenilor. De 
pildă, chiar zilele trecule, colectivul 
marii uzine moscovite „Secera și cio
canul" a raportat realizarea, pină in 
prezent, a unei cantități de 30 000 
tone de oțeluri și laminate speciale 
peste prevederile de plan pe anul in 
curs. Iar in cadrul aceluiași colectiv, 
brigada condusă de oțelarul Kliuev 

................... numai trei ani șiși-a îndeplinit in 
patru luni sarci
nile ceri reve
neau pe întregul 
cincinal.

La faimoasa 
„Magnitka" din 
Ural, brigada 
condu.să de 
tarul Dmitri 
numai in 
acestui an 
peste prevederile 
alizârile colectivului 
combinat 1..'. ______________
Uniune Sovietică. Anul trecut, mun
citorii de aci au adăugat la capitolul 
„peste prevederile planului" cantita
tea de 1 050 000 tone de metal. In 
ultimii trei ani, spune directorul ge
neral al combinatului siderurgic, 
D. Galkin, am aplicat peste 800 di
ferite măsuri de îmbunătățire a mun
cii. printre care lărgirea zonelor de 
folosire a oxigenului in aerul insu
flat la cuptoarele Martin — ceea ce 
a dus la o sporire a productivității 
utilajelor cu 2,15 la sută si la o redu
cere a consumului de cocs cu 2,3 la 
sută. Anul acesta, peste 50 la sulă 
din sporul de producție se va obține 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

,.Krivoi Rog provoacă Temirtau" 
— este titlul cave a însoțit nume
roase reportaje despre marca între
cere care a început intre constructorii 
de furnale înalte din Ucraina și din 
Kazakstan. Constructorii furnalului 
nr. 9 din Krivoi Rog, cel mai mare 
din lume (cu un volum de 5 000 me
tri cubi), se angajează să dea in ex
ploatare cu aproape o lună mai de
vreme acest obiectiv de primă mări
me al cincinalului, care va produce 
anual 4 000 000 tone de fontă. . Iată 
și citeva „amănunte" care aruncă 
lumină asupra volumului de lucrări 
de la Krivoi Rog. Pină la sfirșitul 
anului urmează să fie executate lu
crări in valoare de peste 100 000 000 
ruble, printre care : dislocarea unui 
.volum de 7 700 000. .mc rocă, turnarea 
a 190 000 mc beton armat și monolit, 
instalarea a 26 000 .............
sute de kilometri __ _______, _
52 000 tone de materiale izolante.

Din păminturile pină nu de mult 
pustii, arse de soarele nemilos al 
Sudului, sau strinse in chingile geru
rilor veșnice, țișnesc șuvoaiele „com
bustibilului albastru" — gazele natu
rale — care sint purtate mii de ki
lometri pe conductele ce duc spre 
marile centre industriale. In sudul 
Turkmeniei a apărut și o nouă lo
calitate, Șaltik, considerată cea

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

oțe-
Studenkin a produs 
primul trimestru al 
16 600 tone de fontă 

planului. Re- 
-------------- acestui mare 
sint cunoscute in întreaga

țone de utilaje, a 
de conducte, a

mai bogată din lume în ce privește 
zăcămintele de gaze din zona respec
tivă : peste un trilion și jumătate de 
metri cubi. Primele mii de metri 
cubi de combustibil au pornit zilele 
trecute pe conducta Șaltik-Hiva, 
pină la sfirșitul anului răminind a 
fi pompați pe această conductă nu 
mai puțin de 7 500 000 000 mc, ajun
gindu-se in luna decembrie la un de
bit zilnic de peste 100 000 000 mc. In 
același timp, din vecinătatea Polului 
Nord, o conductă lungă de peste 3 000 
kilometri se apropie de F'-------
unde spre sfirșitul anului 
aduse gaze ce vor furniza 
egală cu cea produsă de o 

electrică
"" camdată ___

tentă in lume — 
de 7 000 000 kW 
(hidrocentrala de 
la Krasnoiarsk 

— are 6 000 000 kW). 
“ „Planurile 

întimpinare" reprezintă un 
men nou, apărut in actualul 
cinai, ca expresie a voinței colec
tivelor de oameni ai muncii de a 
Îndeplini cu succes, Înainte de ter
men, sarcinile ce Ie revin la locurile 
de muncă. In regiunea Ivanovo toate 
întreprinderile textile lucrează pe 
baza unor asemenea planuri. Potrivit 
calculelor, aplicarea acestora va per
mite realizarea peste plan a unei 
producții de 21 000 000 ruble. „Dacă 
toate Întreprinderile pe ramură ar 
lucra la nivelul celor din Ivanovo, 
aprecia ministrul industriei ușoare al 
U.R.S.S., N. N. Tarasov, producția 
de țesături din bumbac ar crește cu 
15 la sută, fără investiții suplimen
tare".

In ce privește relația „om-mașină", 
munca pentru îndeplinirea actualului 
cincinal sovietic dezvăluie, odată 
mai mult, marile avantaje ale creș
terii gradului de mecanizare și auto
matizare a producției, paralel cu 
sporirea continuă a gradului de cali
ficare a muncitorilor. Uriașele zăcă
minte de minereu de fier din zona 
anomaliei magnetice de la Kursk iși 
trimit la suprafață avuțiile cu aju
torul unor adevărați giganți, cum 
sint excavatoarele-rotoare, montate 
la carierele de la Lebedi, Mihailovsk 
și Stoilensk. Iar numărul unor 
asemenea giganți de oțel va crește in 
zona anomaliei magnetice de la 
Kursk, intrucit in acești ultimi doi 
ani ai cincinalului urmează să fie 
extrasă o cantitate de 105 000 000 
tone de minereu. Se prevede că, spre 
sfirșitul cincinalului, volumul lucră
rilor de extracție-transport cu ajuto
rul unor astfel de mașini va fi de 
peste cinci ori mai mare ca in pre
zent.

întrecerea socialistă s-a extins șl «e 
extinde in activitatea constructivă 
desfășurată in întreaga țară ; este o 
întrecere intre oameni, intre colective 
întregi, intre orașe și zone. Iar roa
dele ei sporesc continuu contribuția 
oamenilor sovietici la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S., la progresul continuu al 
U.R.S.S. pe calea comunismului.

Moscova, 
vor fi 
energie 

i centrală 
— deo- 
inexis-

L. DUTA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 șl 10 iulie. In țară : Vremea se 
menține călduroasă. Cerul va fi va
riabil, cu innorâri mai accentuate in

nordul țării, unde vor cădea ploi 
locale. In rest, ploi izolate. Vint slab, 
pină la potrivit Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 10 și 20 de 
grade, iar maximele intre 22 și 32 de 
grade. In București : Vreme căldu
roasă și in general frumoasă, mai 
ales in prima parte a intervalului. 
Vint slab, pină la potrivit. Tempera
tura in creștere lâ inceput, apoi sta
ționară.

cu problemele menținerii șl întăririi 
păcii. în acest sens, o importanță 
vitală au acțiunile popoarelor, a tu
turor statelor, indiferent de mărime 
și potențial, pentru accentuarea 
cursului spre destindere, securitate 
și înțelegere internațională, înrădă
cinarea trainică a noilor relații in
ternaționale de egalitate și respect 
reciproc, abolirea forței și amenin
țării cu forța, stingerea focarelor de 
conflict. înfăptuirea dezarmării.

în România socialistă, problemele 
populației se bucură de o atenție 
deosebită, fiind abordate dc partid 
și guvern in cadrul politicii generale 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, corespunzător 
intereselor fundamentale ale națiunii

POLITICA DEMOGRAFICĂ
voltării întregii economii naționale, 
asigură locuri de muncă, determină 
repartiția mai echitabilă a venitului 
național, problemele complexe ale 
creșterii populației iși găsesc o so
luționare conformă cu dreptul la 
existență, la bunăstare și progres al 
tuturor indivizilor speciei umane.

Totodată, o deosebită importanță 
pentru soluționarea problemelor 
populației care decurg din starea de 
subdezvoltare o are promovarea 
cooperării internaționale, pe baza 
principiilor egalității in drepturi, in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc. Crearea 
unei ordini economice noi, care să 
excludă orice acte de inechitate șl 
discriminări, să asigure fiecărei na
țiuni condiții de participare activă 
la viața economică Internațională, să 
favorizeze dezvoltarea cu precădere 
a țărilor rămase in urmă in scopul 
reducerii și lichidării decalajelor, 
este o cerință hotăritoare a unei so
luționări juste a problemelor popu
lației.

Tinind seama de faptul că asigura
rea păcii este o condiție primordială 
pentru progresul popoarelor și, pe 
de altă parte, că o nouă conflagrație 
militară, purtată cu mijloacele mili
tare moderne, ar periclita Însăși 
existența a sute de milioane de oa
meni, problemele populației nu pot fl 
abordate decit in conexiune strinsă

noastre. Profundele transformări po
litice și economice din anii construc
ției socialiste au influențat In mod 
direct evoluția principalelor feno
mene demografice : numărul locuito
rilor țării este de aproape 21 mili
oane. situind România printre pri
mele 9 țări din Europa; a crescut 
greutatea specifică a clasei mun
citoare ; s-a schimbat repartiția 
forței de muncă prin creșterea 
numărului celor cuprinși in indus
trie, construcții, transporturi și 
micșorarea numărului celor ocu
pați in agricultură. Ca o expresie 
pregnantă a ridicării standardului de 
viață material și cultural, a grijii 
față de om, a umanismului socialist 
— latură fundamentală și obiectiv 
central al întregii politici și activi
tăți a partidului — s-au produs o 
scădere importantă a nivelului mor
talității și o prelungire considerabi
lă a duratei medii a vieții. Confe
rința Națională a P.C.R. din iulie 
1972, definind direcțiile de dezvoltare 
a țării in toate sectoarele pentru ur
mătoarele două decenii. 5 trasat și in 
domeniul populației o orientare clară, 
corespunzătoare realităților națio
nale, țelurilor umaniste ale construc
ției socialiste. în raportul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la conferință 
se subliniază că : „o problemă esen
țială este asigurarea unei creșteri 
susținute a populației — factor esen
țial al dinamismului șl forței pro
ductive a societății. Avem in vedere

adoptarea în continuare a unui com
plex de măsuri de ordin economico- 
soclal și sanitar, care să contribuie 
la întărirea familiei, la stimularea 
natalității, reducerea mortalității și 
creșterea duratei vieții oamenilor. 
Iu acest fel se estimează că, pină 
la sfirșitul deceniului viitor, popu
lația României poate să ajungă la 
24—25 milioane de locuitori". După 
cum este cunoscut, unele din măsu
rile preconizate la Conferința Națio
nală au și fost adoptate și aplicate, 
altele sint in curs de adoptare — 
toate cu urmări pozitive pentru creș
terea populației, schimbarea fizio
nomiei ei, ridicarea nivelului ei de 
bunăstare și cultuiă.

Astfel, România oferă o experiență 
bogată și interesantă in ce privește 
preocuparea pentru rezolvarea pro
blemelor populației in corelație cu 
cerințele dezvoltării economice și 
sociale ale unei națiuni, care, aflin- 
du-se încă printre țările în curs de 
dezvoltare, depune eforturi susținute 
pentru a păși, intr-un timp istori
cește scurt, in rindul țărilor avansate 
pe plan economic. Este unul din 
motivele pentru care, după cum arată 
înseși organele O.N.U., capitala 
României a fost aleasă ca Ioc de re
uniune al primei Conferințe mon
diale a populației. Pentru a se 
prezenta cit mai bine la re-uniunea 
de la București, Comitetul național 
român pentru pregătirea Conferinței 
mondiale a populației a organizat, 
în Capitală și în principalele cen
tre din țară. în colaborare cu o se
rie de ministere șl organe centrale, 
numeroase manifestări științifice le
gate de problematica populației dtn 
țara noastră. Paralel, a avut și are 
loc o intensificare a activității de 
cercetare științifică, sint publicate o 
serie de studii avlnd ca problema
tică populația.

Potrivit ordinii de zi, Conferința 
mondială, Ia care vor fi reprezentate 
aproximativ 150 de state, precum și 
circa 200 de organizații neguverna
mentale, va dezbate — pentru prima 
oară, din unghiul de vedere al poli
ticii de stat — probleme privind si
tuația prezentă și viitoare a popu
lației mondiale, relațiile lor cu dez
voltarea economică și socială, cu si
tuația in domeniul resurselor și al 
mediului ambiant, cu alte fenomene 
complexe ale lumii contemporane.

Bucuroasă să găzduiască o aseme
nea manifestare internațională pres
tigioasă, opinia publică 'din țara 
noastră nutrește convingerea că ea 
va contribui la cunoașterea mai bună 
a problemelor populației, spre binele 
tuturor oamenilor generației actuala 
Și al generațiilor viitoare.
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JNTÎLNIREA PRIETENILOR PERSONALITATEA PREȘEDINTELUI
Presa iugoslavă despre apropiatele convorbiri 

dintre președinții Nicolae Ceaușescu 

și losip Broz Tito
BELGRAD 6 (Corespondență dc la S. Morcorcscu). — Toate tiarele 

Iugoslave dc simbătă informează despre apropiata vizită a președin
telui Tito in România.

Sub titlul ..Tito în România", 
ziarul „VJESNIK", amintind că 
«Ap'.âmina viitoare președintele Iu
goslaviei va face o vizită in țara 
noastră, relevă că ..această vizită 
prietenească va fi o continuare a 
legăturilor frecvente și fructuoase 
ale oamenilor de stat din cele două 
târî. care, de un număr de ani, co
laborează cu succes”. După ce 
menționează care vor fi temele 
convorbirilor, ziarul relevă că ..le
găturile iugoslavo-române, atit cele 
economice cit șl pe un plan mai 
larg, se intemriazâ pe interesul și 
respectul reciproc și sint, din an 
In an. tot mai bune".

La rindul său. cotidianul „OSLO- 
BODJENIE* publică con-' 
..întilnirca prietenilor*, relevind 
că ..Tntilnirile dintre președintele 
Tito si președintele României ve
cine si prietene. Nicolae Ceausescu, 
au devenit o practică obișnuită in 
străduințele ambelor părți dc a ex
tinde șl mai mult, de a imbogățl 
cu noi calități și completa cu noi 
conținuturi colaborarea reciprocă". 
„Și apropiata călătorie a președin
telui nostru la București, scrie
„Oslobodjenie". are sensul conti
nuității acestei colaborări. care
este foarte prezentă, îndeosebi in 
relațiile țârii noastre cu România". 
„Dc data aceasta, arată ziarul, cei 
doi președinți vor avea prilejul să 
facă, in primul rind, bilanțul a tot 
ceea ce s-a realizat In colaborarea 
bilaterală și colaborarea pe plan in
ternațional de la ultima lor în-

tllniro. de anul trecut, la Brionl". 
In continuare se relevă că, din an 
in an, relațiile reciproce și for
mele de colaborare pe plan politic, 
economic și cultural devin tot mai 
diverse, iar rezultatele, firește, nu 
lipsesc.

Intr-un amplu reportaj din Roma
nia. săptăminalul „NIN" scrie, prin
tre altele, că „puntea trainică a co
laborării dintre cele două țări. 
Porțile de Fier, cum numesc ro
mânii hidrocentrala, uriașa capaci
tate energetică, a cincca din lume 
după producția de energie elec
trică. dovedește in mod elocvent 
nivelul colaborării și al relațiilor de 
bună vecinătate" dintre România 
șl Iugoslavia. ..în afară de hidro
centrala de la Porțile de Fier, care 
— după aproape 2 000 dc ani dc la an
ticul pod al lui TTaian — unește din 
nou malurile, este greu de enume
rat lot ceea ce muncitorii români 
și iugoslavi produc acum. împreu
nă. Nivelul actual al colaborării 
celor două țări se caracterizează 
prin depășirea schimbului clasic in 
favoarea colaborării directe a în
treprinderilor din cele două țâri, 
în producția unei serii întregi de 
articole și realizarea unor sarcini 
de producție".

In continuare, revista înfățișează, 
pe larg, unele preocupări actuale 
din țara noastră pe planul dezvol
tării sectorului industrial, al asis
tentei sociale, precum și masurile 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
celelalte țări.

ARGENTINA

Sprijin larg pentru continuarea programului 
de acțiune al guvernului

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
Reprezentanții principalelor partide 
politice, organizații sindicale și ai 
cercurilor de afaceri din Argentina 
au dat publicității o declarație co
mună In care iși reafirmă sprijinul 
pentru continuarea programului de 
acțiune al guvernului condus de pre
ședintele țării, Maria Estela Marlinez 
de Peron — relatează agenția Inter 
Press Service.

Declarația, adoptată in cadrul unei 
reuniuni la care au participat Duilio 
Brunello. vicepreședinte al Partidu
lui Justițialist, de guvern ămint Ri
cardo Balbi n, președintele Uniunii 
Civice Radicale, cea mai importantă 
forță a opoziției, Adelino Romero, 
secretar general al Confederației Ge

nerale a Muncii (C.G.T.). organiza
ție sindicală care grupează peste 5 
milioane de membri, și Julio Bron- 
ner, secretar general al Confedera
ției Generale Economice, subliniază 
că „in actualele circumstanțe tre
buie continuat și sprijinit procesul 
de reconstrucție națională inițiat de 
fostul președinte Juan Domingo Pe
ron și create forme organice și in
stitutionale care să garanteze mersul 
ponorului argentinean spre progres".

în cadrul aceleiași reuniuni s-a 
aiuns la un acord in sensul ratifică
rii adaptării la realitățile concrete 
a programului guvernamental, „in 
scopul menținerii și întăririi unității 
naționale in cadrul deplin constitu
tional".

NICOLAE CEAUSESCU
amplu evocată într-o lucrare 

apărută in Belgia
BRUXELLES 6 — 

(Corespondență de la 
N. Popcscu-Bogdă- 
nești). La Louvain, 
sub semnătura scriito
rului Mihai Steriade, 
conferențiar de limbă 
și literatură română 
la Universitatea din 
Lldge. a apărut zilele 
acestea placheta inti
tulată: „Anul XXX al 
unui destin exemplar, 
Nicolae Ceaușescu, 
președintele Româ
niei".

După o serie de 
considerații în care 
expune rațiunile ce 
au stat la baza ela
borării lucrării, auto
rul operează o scurtă 
incursiune in locurile 
natale ale președinte
lui republicii, prezin
tă anii de școală, în 
care viitorul preșe
dinte se distinge ca un 
elev strălucit. Sint i- 
lustrate, in continuare, 
momentele importante 
din viața de tînăr 
muncitor la oraș, acti
vitatea politică din 
anii de tinerețe ai 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, persecuțiile 
la care a fost supus 
„acest periculos agi
tator comunist", cum 
îl prezenta poliția bur- 
ghezo-moșierească pe 
credinciosul fiu al po
porului, contribuția 
considerabilă adusă la 
organizarea luptei 
antifasciste care a con
dus la reușita insu
recției naționale de la 
23 August 1944, peri
oada de după 23 Au
gust, anii de luptă 
pentru înfăptuirea, pe 
pâmîntul României, a 
idealurilor socialismu
lui.

Un număr de pagini 
este consacrat activi
tății fecunde, neobo
site, a președintelui 
României in planul 
relațiilor externe. în 
această ordine de idei.
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autorul citează multi
plele modalități — vi
zitele in numeroase 
țări ale lumii, primi
rile de oaspeți Ia ni
vel înalt in România 
etc. — prin care șeful 
sfatului român a lăr
git neîncetat cunoaș
terea României in 
lume, precum și a 
principiilor nobile 
pentru care ea mili
tează.

Ocupindu-se de evo
luția impetuoasă pe 
plan social șl cultural 
a țării, placheta gru
pează o selecție de 
citate din cuvintări și 
lucrări, care eviden
țiază rolul nemijlocit 
al gîndirii și activi
tății președintelui re

publicii asupra acestei 
dezvoltări. „Totul pen
tru om" este deviza 
sa, se subliniază in 
lucrare, citindu-se în 
acest spirit următoa
rele cuvinte: „Trebuie 
sâ milităm cu perse
verență și hotărire, in 
spiritul înaltelor prin
cipii ale umanismului 
socialist, pentru a oferi 
fiecărui membru al 
societății posibilități 
nelimitate de a-și ma
nifesta nestînjenit
personalitatea și pen
tru a-i crea condițiile 
care să-i permită sâ 
aducă propria sa con
tribuție la înflorirea 
societății socialiste, la 
prosperitatea patriei".

Un interviu al președintelui Siriei
CAIRO 6 (Agerpres). — Cotidianul 

„Al Ahram" publică un interviu al 
președintelui Siriei, Hafez Al Assad, 
in care acesta declară că acordul de 
dezangajare a forțelor de pe înălți
mile Golan nu este decit un prim 
pas spre retragerea totală a trupe
lor israeliene și garantarea dreptu
rilor poporului palestinean. In ce

CONFERINȚA EUROPEANA DE SOIIDARIIAIE 
CU POPORUl CHILIAN

CUVINTUL REPREZENTANTULUI P.C.R.

PARIS 6 (Corespondentă de la P. 
Diaconcscu). Simbătă după-amiazâ 
a Început, la Palatul Congreselor din 
Paris, Conferința -europeană de soli
daritate cu poporul chilian. Participă 
sute de delegații, reprezentind diver
se organizații politice, sindicale, fi
lozofice si confesionale din toate ță
rile europene.

Din țara noastră in parte la lu
crări o delegație condusă de Iile 
Vcrdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Român. Din delegație fac 
carte Ion Mărgineanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Marii Adunări Naționale, director 
general al Agerpres, Lidia Orădcan, 
membră a Comitetului Executiv al 
Consiliului Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, președinta 
Uniunii sindicatelor sanitare. Gheor- 
ghe Prisăcaru, membru al Comitetu
lui Central al U.T.C., reprezentant 
al Uniunii Tineretului Comunist în 
Federația Mondială a Tineretului 
Democrat.

în cursul serii a luat cuvîntul to
varășul Ilie Verdeț, care, în numele 
P.C.R., al întregului popor, a reafir
mat deplina solidaritate intemațio- 
nalistă a comuniștilor români, ex

primată In Declarația Comitetului 
Central, a tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră față de comuniștii 
din Chile, față de forțele largi, de
mocratice din această țară. Vorbi
torul a subliniat faptul că, Imediat 
după lovitura dc stat militară, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
condamnat, in cadrul declarației fă
cute la 12 septembrie 1973, la Bo
gota. lovitura de stat și asasinarea 
președintelui Allende, eminent om 
politic și patriot chilian, precum și 
persecuțiile și represiunile. exprl- 
mind astfel solidaritatea cu forțele 
progresiste, cu poporul chilian.

Reprezentantul P.C.R. a evocat 
apoi numeroasele acțiuni de solida
ritate ale organizațiilor de masă din 
România, atit in țară cit și in cadrul 
unor manifestări cu caracter inter
național. Ca o ilustrare concre
tă a sentimentelor de solidarita
te față de ponorul chilian, vor
bitorul a amintit faptul că sute de 
patrioți chilieni au primit azil politic 
in România, bucurindu-se de condi
ții de viață și de muncă, de ospita
litatea poporului nostru.

Lucrările conferinței continuă.

încheierea convorbirilor
româno

BUDAPESTA 6 (Corespondență 
de la Aurel Pop). — In zilele de 4—6 
iulie a avut loc, la Budapesta, în- 
tilnirea dintre Emil Drăgănescu, vi- 
ceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și Lazar Gyorgy, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, pre
ședintele Oficiului Național al Pla
nificării.

La această întilnire au fost exa
minate rezultatele lucrărilor efectua
te in cadrul activității de coordonare 
a planurilor pe anii 1976—1980 de 
către organele centrale de planifi
care, în colaborare cu ministerele de 
resort din cele două țări si s-au sta
bilit măsurile pentru dezvoltarea in 
continuare a colaborării economice 
dintre România și Ungaria si pentru 
creșterea substanțială a livrărilor re
ciproce de mărfuri în viitorul cin
cinal.

-ungare
De asemenea, s-a convenit asupra 

programului lucrărilor legate de fi
nalizarea activității de coordonare a 
planurilor economiilor naționale ale 
celor două țări pe perioada 1976— 
1980.

La convorbiri — care s-au desfă
șurat lntr-o atmosferă prietenească, 
de înțelegere reciprocă — a partici
pat si loan Cotoț, ambasadorul 
României la Budapesta.

Tovarășul Emil Drăgănescu a ple
cat simbătă spre patrie. La aeroport 
el a fost condus de Lazar Gyorgy 
și de alte persoane oficiale ungare, 
precum și de ambasadorul țării 
noastre la Budapesta.

★
La sosirea la București au fost 

prezenți Constantin Băbălău, minis
trul energiei electrice, Vasile Răuță, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării.

Au fost de fată membri ai Amba
sadei R. P. Ungare la București.

Regele

Prima conferință 
a tineretului din țările 

lumii a treia
ALGER 6 (Agerpres). — în 

capitala Algeriei au început, sâm
bătă. lucrările primei conferințe a 
tineretului din țările lumii a treia. 
Participă reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret din peste 120 de 
țâri din Africa. America Latină, 
Asia fi din alte zone ale lumii. 
D:n tara noastră participă, ca 
invitată, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România (U.A.S.C.R.), condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu. vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R.

Conferința are ca temă „Unitatea 
și solidaritatea de acțiune a tinere
tului in lupta pentru eliberarea to
tală a popoarelor din lumea a treia, 
pentru propășirea lor economică și 
socială".

La ședința de deschidere a luat 
cuvin tul Houari Boumediene, pre
ședintele Consiliului Revoluției și al 
Guvernului Republicii Algeriene De
mocratice fi Populare.

Ziarul irakian BERLIN
„Al-Jumhouriya" despre

„lărgirea comerțului dintre
România și țările arabe1
BAGDAD 6 (Agerpres). — Ziarul 

irakian „AL-JUMHOURIYA" a pu
blicat. recent, un articol intitulat 
„Lărgirea comerțului dintre Româ
nia și țările arabe", in care este re
liefat faptul că „Turneul întreprins 
de președintele român Nicolae 
Ceaușescu in unele țări arabe, in 
februarie 1974. a dat rezultate bune 
sl a condus la întărirea relațiilor 
dintre România și statele arabe, in 
diferite domenii".

în articol se menționează, totodată, 
că România șl-a reafirmat, în nume
roase ocazii, dorința de a dezvolta 
schimburile și cooperarea economi
că. pe diverse planuri, cu țările a- 
rabe.

BERLIN 6 (Agerpres). — La Berlin 
au luat sfirșit lucrările celei de-a 
XlI-a plenare a C.C. al P.S.U.G., in 
cadrul căreia a fost dezbătut un ra
port al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. referitor la rezultatele ob
ținute în primele șase luni ale 
acestui an in domeniul economic și 
sarcinile ce revin organizațiilor de 
partid în pregătirea aniversării a 
25 de ani de Ia crearea Republicii 
Democrate Germane — se arată in 
comunicatul transmis de agenția 
A.D.N. La Închiderea lucrărilor ple
narei a rostit o cuvintare Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

privește conferința de la Geneva, 
șeful statului sirian a declarat că 
țara sa va merge la această confe
rință și va acționa pentru a contri
bui la succesul ei. El a insistat, de 
asemenea, asupra necesității partici
pării palestinenilof la convorbirile de 
la Geneva.

Hafez Al Assad a subliniat coor
donarea completă dintre Siria și 
Egipt, anunțînd că, în curind, va 
avea loc o întrevedere a celor doi 
șefi de stat. în sfirșit, președintele 
Assad a anunțat că o personalitate 
siriană va pleca în curind 
Unite centru continuarea 
referitoare la situația din 
Apropiat și la cooperarea

în Statele 
discuțiilor 

Orientul 
bilaterală.

Probleme acute ale
După cum s-a anunțat, guvernul 

provizoriu a decis prelungirea cu 
zece zile a termenului fixat ante
rior — 27 iunie — pentru adoptarea 
unor importante decrete-legi pri
vind satisfacerea anumitor revendi
cări urgente și dinamizarea activi
tății economice. Este vorba de legi 
referitoare la organizarea sindica
lă și patronală, la reglementarea 
dreptului la grevă, revizuirea sala
riilor funcționarilor publici, reor
ganizarea finanțelor și stimularea 
investițiilor. Prelungirea amintită 
înseamnă că rămin in vigoare ho- 
tăririle de acum o lună, privind 
„congelarea" chiriilor, a prețurilor 
și salariilor. Deși activitatea guver
nului continuă intr-un ritm intens, 
ultimele zile au marcat o evidentă 
pauză in ce privește publicarea de 
decizii, ceea ce, după părerea ob
servatorilor, ar indica dificultatea 
soluționării problemelor aflate pe 
agendă. Dificultate explicabilă, fi
nind seama că guvernul provizoriu 
a moștenit o situație din cele mai 
■umbre.

încă din ani! 60. economia por
tugheză s-a deteriorat rapid, mai 
ale? datorită războiului colonial. 
Fragilitatea economică este atestată, 
între altele, de faptul că, intre ceie 
21 de țări membre ale Organiza
ției de cooperare și dezvoltare 
economică (O.C.D.E.). Portugalia 
ar»» cel mai scăzut nivel al produ
sului national brut între diversele 
cauze care blochează progresul e- 
conomic al tării se numără o gravă 
penurie a brațelor de muncă, de
terminată de menținerea unei ar
mate de 220 000 oameni (din care

trei pătrimi se află în teritoriile 
coloniale) și de puternicul curent al 
emigrației, care a lăsat literalmen
te pustiite multe localități. îndeo
sebi in mediul rural. începînd din 
1966, anual au părăsit țara in me
die cite 130 000 portughezi, ajun- 
gindu-se acum ca numărul celor ce 
lucrează in străinătate să fie de 
aproximativ două milioane, adică 
aproape un sfert din totalul popu

Marocului l-a primit pe ministrul român 
al minelor, petrolului și geologiei
6 (Corespondență de laRABAT

Mircea S. Ionescu). — Bujor Almă- 
șan. ministrul român al minelor, pe
trolului și geologiei, care face o vi
zită oficială in Maroc, a fost primit, 
vineri, de regele Marocului, Hassan 
al II-lea.

Amintindu-și cu multă plăcere de 
întilnirile și convorbirile avute la 
Rabat cu președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
regele Hassan al II-lea a rugat pe 
ministrul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut de prietenie și urări de 
prosperitate și noi succese poporului 
prieten român.

prilejul convorbirii a fost ex-Cu . .
primată deplina satisfacție fată de 
cursul favorabil al dezvoltării și di
versificării Relațiilor de colaborare $i 
cooperare româno-marocane în con
formitate cu acordurile șl înțelegeri
le stabilite de șefii celor două state. 
S-a subliniat, de asemenea, dorința 
comună de a se găsi noi posibilități 
și mijloace pentru identificarea și 
lărgirea domeniilor de cooperare pe 
multiple planuri între cele două 
țări, în avantajul reciproc al celor 
două popoare, al cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii internaționale.

agențiile de presă transmit

ROMA. — A ieșit de sub 
tipar numărul jubiliar al săptă
mânalului teoretic al Partidului 
Comunist Italian „Rinascita", 
întemeiat, cu 30 de ani in urmă, 
de Palmiro Togliatti. Un articol 
redacțional evidențiază rolul 
acestei publicații în viața poli
tică și culturală a țării, in ac
tivitatea comuniștilor italieni.

Președintele Partidului 
Comunist din Irlanda, An_ 
drew Barr, a fost ales lider al Con
gresului sindicatelor irlandeze. Barr 
este primul comunist care deține 
această importantă funcție in cadrul 
sindicatelor din Republica Irlanda.

Președintele Republicii
Cllbd, Osvaldo Dorticos Torrado, a 
primit delegația peruană condusă de 
Pedro Sala Orozco, ministrul muncii, 
care întreprinde o vizită în această 
țară. Au fost discutate probleme re

unei grele moșteniri
în jur de 40 la sută din buget. 
Nu intimplător creșterea preturilor 
a cunoscut o accelerare crescindâ 
din 1961 — adică tocmai odată cu 
declanșarea războiului colonial, deși 
paradoxal „escudo“-ul se bucură 
de o relativă stabilitate, ca urmare 
a rezervelor valutare obținute 
din ce trimit acasă muncitorii 
care lucrează in străinătate și 
din încasările realizate de pe

De Ia trimisul nostru special la Lisabona

lației și peste jumătate din popu
lația activă existentă in Portugalia. 
S-a creat astfel un cerc vicios : 
subdezvoltarea provoacă emigrație, 
care, la rindul ei, agravează sub
dezvoltarea. într-un studiu efectuat 
de specialiști al O.C.D.E se atrage 
atenția și asupra altui gen de 
obstacole in calea dezvoltării eco
nomice a Portugaliei : nefolosirea 
păminturilor de către marii pro
prietari și insuficiența investițiilor. 
Astfel, nu este de mirare că Por
tugalia s-a văzut nevoită să chel- 
tuie sume importante cu importul 
de produse agroalimentare pe care, 
în alte condiții, le-ar fi putut pro
duce singură in cantități suficien
te ca să satisfacă consumul intern, 
sau chiar să ofere excedente pen
tru exoort.

Un alt punct critic al economiei 
portugheze este inflația, alimentată 
de cheltuielile militare, care înghit

urma turismului (cinci milioane de 
străini au vizitat Portugalia in 
cursul anului trecut).

în ce privește condițiile de trai 
ale populației, acestea prezintă 
aspecte din cele mai drama
tice, lncepind cu nivelul sala
riilor (cel mai scăzut In Euro
pa) și continuind cu condițiile de 
locuit, de școlarizare, de asistentă 
medicală, cu nivelul șomajului etc. 
în ce privește veniturile, ele înfă
țișează tabloul unei puternice po
larizări. Studii recente arată că 
trei sferturi din familiile rezidente 
In Portugalia continentală aveau in 
1973 un venit lunar mediu sub 
salariul minimal stabilit recent de 
guvernul provizoriu (3 300 escudos), 
în același timp. citeva grupuri 
monopoliste, naționale și străine, 
realizau venituri exorbitante.

Tocmai in asemenea realități iși 
află rădăcina valul de revendicări

populare exprimate liber odată cu 
victoria mișcării de la 25 aprilie, 
care a răsturnat regimul de 
teroare. Firește, așa cum sub
liniază un șir de miniștri ai gu
vernului, care sint și lideri ai prin
cipalelor partide politice, în viito
rul apropiat nu pot fi așteptate 
minuni pe tărimul îmbunătățirii 
radicale a nivelului de trai. Așa 
cum spunea primul ministru, Ade
lino da Palma Carlos, guvernul 
provizoriu a fost nevoit pină acum 
6â-și asume mai muit un „rol de 
pompier", intervenind pentru solu
ționarea unui șir de urgențe în di
verse sectoare, fără a avea încă 
timpul de a se opri suficient la 
reglementări mai de durată prevă
zute in programul său. Cu toate 
acestea, bilanțul activității guver
nului provizoriu a fost pină acum 
„deosebit de pozitiv" — așa cum a 
apreciat recent Plenara C.C. al 
Partidului Comunist Portughez. 
S-a parcurs o fază importan
tă, plină de dificultăți, dar și 
de înfăptuiri pe linia consoli
dării cuceririlor democratice. Desi
gur, sistarea războiului colonial 
și implicit oprirea hemoragiei bu
getare provocate de acesta ar avea 
un rol din cele mai salutare. 
Și din această perspectivă se 
așteaptă ca măsurile aflate acum 
pe agenda guvernului să aducă noi 
elemente de consolidare și dezvol
tare a cursului politic inițiat cu 
două luni in urmă, atit în sfera 
situației interne, cit și în cea a re
lațiilor internaționale.

V. OROS

feritoare la dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre cele două țări.

Primul ministru al G.R.P. 
al R.V.S., Huynh Tan Phat, a 
acordat posturilor de radio și televi
ziune iugoslave un interviu in cursul 
căruia a declarat că principalele sar
cini ce se află in prezent în fața 
țării sale constau in consolidarea 
unității poporului în lupta pentru 
pace și independență și in activiza
rea luptei pentru a determina S.U.A. 
și administrația de la Saigon să 
respecte și să îndeplinească Acordu
rile de la Paris asupra Vietnamului.

Guvernul venezuelean • 
aprobat exportarea primelor cote de 
produse alimentare către Cuba. In
tr-o primă etapă. Venezuela va livra 
Cubei 15 000 tone de orez — fapt 
apreciat în cercurile economice de 
la Caracas ca un pas important spre 
rapida normalizare a relațiilor eco
nomice dintre cele două țări.

Cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, l-a primit, simbătă, pe mi
nistrul afacerilor externe al Egiptu
lui, Ismail Fahmy, cu care a făcut 
un schimb de păreri in probleme 
ale dezvoltării relațiilor dintre 
R.F.G. și Egipt, precum și asupra 
dialogului dintre țările Pieței co
mune și statele arabe. Fahmy a 
participat, la Bonn, la constituirea 
Comisiei mixte de cooperare intre 
R.F.G. și Egipt, precum și la sem
narea unor acorduri de colaborare 
economică Intre cele două țări.

PRAGA ACORD 
CEHOSLOVACO-AMERICAN
PRAGA 6 (Agerpres). — La Praga 

a fost parafat acordul privind regle
mentarea reciprocă a problemelor 
deschise din domeniul dreptului de 
proprietate șl din cel financiar exis
tente intre R.S. Cehoslovacă și Sta
tele Unite.

într-o convorbire pe care a avut-o 
cu un reprezentant al agenției 
C.T.K., conducătorul părții ceho
slovace la tratativele care au pre
cedat parafarea acestui acord a de
clarat că. in urma încheierii cu 
succes a convorbirilor, au fost create 
condițiile pentru continuarea norma
lizării relațiilor cu S.U.A., pentru 
dezvoltarea de relații reciproc avan
tajoase in toate domeniile intre cele 
două țări.

CAIRO. Televiziunea egiptea
nă a consacrat o nouă emisiune 
țării noastre. Emisiunea a rele
vat faptul că poporul român a 
reușit in numai 30 de ani să-și 
transforme patria dintr-o țară 
cu o economie înapoiată intr-un 
stat cu o industrie dezvoltată și 
o agricultură modernă. Au fost 
prezentate imagini din timpul 
vizitei președintelui Anwar Sa
dat in România și secvențe din 
filmul „Valurile Dunării".

La Pekin, Li Sien_nien- mem* 
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
avut convorbiri cu Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepremier al guvernului 
R. D. Vietnam.

Cotidianul irancez „La 
Nation" care> din 1962, este °rsa_ 
nul oficial al U.D.R., iși va înceta 
apariția la mijlocul lunii iulie. Pu
blicația, care are un tiraj de 35 000 
exemplare, va fi înlocuită de un bu
letin cotidian de informații. După 
convenția națională a partidului, 
care urmează să aibă loc în noiem
brie, se preconizează crearea unei 
reviste săptăminale.

Situația 
din Etiopia
ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 

Comitetul militar format din ofițeri 
ai tuturor armelor, care exercită un 
control deplin asupra situației din 
capitala etiopiană și din Întreaga 
tară, a făcut cunoscut la postul de 
radio național că, in ultimele zile, 
au fost arestate 18 personalități po
litice — relatează agențiile interna
ționale de presă. Printre cei arestați 
figurează trei senatori, un membru 
al consiliului de coroană, adminis
tratorul general al bisericii ortodoxe 
și comandantul diviziei a doua a for
țelor terestre din Etiopia.

DE PRETUTINDENI
• CEL MAI VECHI 

MONUMENT AL LUI 
GOETHE. La ,fir?llul lunii 
august, cu prilejul celei de-a 
225-a aniversări a nașterii lui 
Johann Wolfgang von Goethe, 
cel mai vechi monument cu
noscut al marelui clasic ger
man — ridicat Ln 1821 — va fi 
reconstruit din temelii, urmind 
a fl dezvelit intr-unui din 
parcurile din Jena (R.D.G.). 
Reconstituirea va avea loc pe 
baza fragmentelor de piatră 
care s-au păstrat și a unui mo
del din gips aflat Intr-unui din 
muzeele dedicate poetului.

• ELECTROMOBIL IU
GOSLAV. Primul electro- 
mobil iugoslav este ln curs de 
construcție. Motorul său, cu o 
putere de 30 kW, se află ln 
probe. Noul autovehicul este 
destinat îndeosebi orașului Bel
grad, amplasat, după cum se 
știe, pe un șir de coline cu 
pante abrupte, și va dezvolta 
o viteză de 60—80 km pe oră. 
Acumulatorul ii conferă o au
tonomie de deplasare de 150 
km.

• NUMĂRUL MEDI
CILOR IN LUME du- 
blat în ultimii 20 de ani și este 
necesar să se dubleze Încă 
o dată pină la sfîrșltul secolului, 
pentru menținerea actualului 
raport dintre cadrele medicale 
cu pregătire superioară și 
populație — sc arată in
tr-un studiu al Organiza
ției Mondiale a Sănătății. 
In prezent există aproxi
mativ 2,2 milioane de medici 
(R. P. Chineză nu este inclusă 
în statistică), ceea ce înseamnă, 
ln medie, 8 medici la 10 000 de 
locuitori. Pe continente, cifrele 
diferă foarte mult : 1,36 medici 
la 10 000 locuitori în Africa; 
2,8 — in Asia, 6.54 — in Ame
rica Latină și 14,85 — în Eu
ropa. Pentru a se menține ac
tuala „densitate medicală", po
trivit O.M.S. numărul medicilor 
trebuie să crească in Europa cu 
24 la sută, în Asia — cu 115, 
în Africa și America Latină — 
cu 136 la sută. Cu alte cuvin-, 
te. obiectivul minim ar fi ca 
în lume să se numere pină în 
anul 2000 4.4 milioane de me
dici. Dar pentru ca țările ră
mase in urmă să ajungă la ni
velul celor avansate din acest 
punct de vedere, cifra respec
tivă ar trebui să crească sim
țitor.

• ULTIMII GIGANJI 
Al PĂDURILOR. Japonia, 
odinioară bogată în păduri cu 
lemn de esențe valoroase, este 
astăzi nevoită să importe o 
mare cantitate de lemn. Din 
vechiul său fond forestier mai 
pot fi întilnite și astăzi, ce-1 
drept foarte rar, exemplare 
seculare, îndeosebi de-a lungul 
vechilor drumuri de poștă. Re
cent, în orașul Nikko a fost 
tăiat un cedru înalt de 35 de 
metri și avind la bază un dia
metru de 1,6 metri. După nu
mărătoarea inelelor s-a consta
tat că virsta cedrului este de 
330 de ani. Din cheresteaua ob
ținută prin prelucrarea acestui 
arbore se pot construi două 
case spațioase, în stilul tradi
țional japonez.

• DESALINIZAREA A- 
PEI DE MARE LA CAPRI, 
înconjurată din toate părțile 
de apele Mării Tireniene, 
insula Capri, vestită prin splen
dorile sale, a suferit întotdea
una din cauza lipsei de apă 
potabilă. încă din antichitate, 
apa de băut se aducea de pe 
continent. Abia în zilele noas
tre această problemă iși va găsi 
rezolvarea. în curind va fi 
dată in exploatare o instalație 
de desalinizare care va pre
lucra zilnic 3 800 tone de apă 
de mare dintr-un sector ferit 
de poluare.

• O NOUA INSULA 
ARTIFICIALA, unică prin 
dimensiuni, a început să fie 
construită în Marea Caspică. 
Estacadele sale vor avea 130 
metri înălțime, întreaga insulă 
urmind să cintărească 2 200 de 
tone. Sub platforma propriu- 
zisă, marea atinge o adincime 
de 84 de metri, un adevărat re
cord în istoria exploatărilor 
eubacvatice din U.R.S.S. Cu 127 
de ani in urmă. In apropierea 
orașului Baku, sondorii azer- 
baidjeni atinseseră o cifră re
cord pentru acea vreme, un fo
raj pină la 30 m adincime. In 
prezent, urmașii sondorilor de 
atunci se pregătesc să foreze cu 
ajutorul unei sonde-gigant pină 
la 15 000 m in mantaua pă- 
mintului. Acesta va fi un re
cord mondial absolut.

• PE URMELE UNEI 
CIVILIZAȚII PRIMITIVE 
AUSTRALIENE.
pierea lacului Mungo, din Aus
tralia, o expediție a Universi
tății naționale a descoperit ur
mele unei așezări umane vechi 
de aproximativ 40 000 de ani. 
în această zonă se efectuează 
vaste cercetări arheologice, iar 
recenta descoperire — după 
cum a apreciat conducătorul 
expediției — justifică continua
rea lor in scopul stabilirii ariei 
de răspindire a acestei civi
lizații primitive.

• EROZIUNEA SOLU
LUI IN CIFRE. Un expert 
din Viena a calculat pierderii® 
de sol, ca urmare a eroziunii, 
înregistrate anual de unele 
continente. Astfel, datorită vîn- 

. tulul și apei, Europa pierde a- 
nual circa 840 milioane tone, 
iar Africa — circa 21 miliarde 
tone. Cauzele care determină 
eroziunea sint. printre altele, 
defrișarea pădurilor, distruge
rea stratului protector vegetal 
natural prin pâșunatul intens 
și alte acțiuni ale omului. Prin 
intermediul rîurilor. solul a- 
junge in mare, fiind astfel de
finitiv pierdut pentru circuitul 
economic.
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