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De pretutindeni

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Comunist Italian

O nouă pagină de semnificație istorică 
în cronica legăturilor frățești româno-iugoslave

Așa cum s-a anunțat. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit duminică pe tovarășii Giorgio 
Napolitano, membru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic al Partidului Co
munist Italian, și Marino Ralcich, 
deputat, membru al Comisiei P.C. 
Italian pentru problemele de Invă- 
țămint, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., fac o vizită in țara noaștră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Impărtășindu-și deosebita satisfac
ție pentru prilejul de a intilni pe 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, conducătorul de
legației Partidului Comunist Ita
lian a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut și cele 
mai bune urări din partea tovarăși
lor Luigi Longo, președintele Parti
dului Comunist Italian, și Enrico 
Berlinguer, secretar general al par
tidului.

un schimb de păreri șl informați! 
privind activitatea și preocupările 
actuale alo Partidului Comunist 
Român șl Partidului Comunist Ita
lian, unele probleme ale vieții poli
tice ouropeno și internaționale și s-a 
discutat despre dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide. A fost ex
primată dorința comună de a se 
acționa pentru extinderea șl întărirea 
tn continuare a bunelor raporturi de 
prietenie, conlucrare șl solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Italian.

Părțile au evidențiat dorința de ■ 
milita pentru dezvoltarea pe mal 
departe a relațiilor pe multiple pla
nuri dintre România și Italia.

A fost exprimată, de asemenea, 
hotărirea Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist Italian 
de a milita activ, in continuare, pen
tru Întărirea unității partidelor co
muniste și muncitorești, pentru 
triumful cauzei păcii, democrației șl 
socialismului in lume.

VIZITA PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TIT
Mulțumind, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită un călduros salut tovară
șilor Luigi Longo și Enrico Ber- 
linguer, impreună cu urări de mul
tă sănătate și succes.

In timpul întrevederii a avut Ioc

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
în aceeași zi, delegația Partidului 

Comunist Italian a pătăsit Capitala. 
(Agerpres)

Uralele și ovațiile entuziaste 
sie populației Capitalei pentru 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Ti to au exprimat 
convingerea că noul dialog 
româno-iugoslav la nivelul cel 
mai înalt deschide orizonturi și 
mai largi prieteniei și colaborării 
între partidele, popoarele și 

țările noastre

Primirea în Capitală
Luni, 8 iulie, a început vizita ofi- 

oială de prietenie pe care o Între
prinde in țara noastră tovarășul Io- 
sip Broz Tito, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, impreună cu tovarășa 
Iovanka Broz, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

• Este a douăsprezecea-îrdilnire care 
are loc intre tovarășă Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito. întilniri 
statornicite ca o practică fructuoasă, 
ele avînd un rol de cea mai mare 
însemnătate pentru evoluția relațiilor 
dintre statele noastre vecine și prie
tene. __

Simțămintele de stimă, respect și 
solidaritate ce unesc popoarele noas

Ambasadorul R.
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni la amiază, 
ne ambasadorul extraordinar si ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, Li

tre și-au găsit o vibrantă expresie 
in primirea entuziastă, însuflețită, 
făcută inalților oaspeți iugoslavi.

...Ceremonia sosirii se desfășoară 
pe aeroportul Otopeni, care, în a- 
ceastă dimineață, are un aspect săr
bătoresc. Pe frontispiciul aerogării

sint arborate drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei, ce încadrea
ză portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito. Pe 
mari pancarte se află înscrise -urări
le : „Bun venit în Republica Socia
listă România tovarășului losip Broz

Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie frățească și co-

Ambasadorul Republicii
Luni după-amiază. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Lam Van Luu, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud la 
București, la cererea acestuia.

Ambasadorul a inmînat președin
telui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea președintelui Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de Sud, președintele Consiliului Con
sultativ al Republicii Vietnamului 
de Sud, avocat Nguyen Huu Tho, 
prin care se transmite președintelui 
Republicii Socialiste România un 
cordial și călduros salut, urări de 
prosperitate și fericire poporului 
român din partea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, al populației sud-vietnameze.

In mesaj sa exprimă, de aseme
nea, profunda gratitudine a Frontu
lui Național de Eliberare, a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, a 
populației sud-vietnameze pentru 
sprijinul acordat de statul și po
porul român luptei juste duse de 
populația sud-vietnameză pentru 
construirea unei patrii libere, inde
pendente si prospere, pentru dez
voltarea democratică, de sine stătă
toare, a Vietnamului de Sud, pentru 
Înfăptuirea reunificării țării.

P. D. Coreene
Min Su, in legătură cu Încheierea 
misiunii sale in țara noastră.

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

Vietnamului de Sud
Președintele Nguyen Huu Tho 

solicită sprijinul statului român 
pentru aplicarea riguroasă a clauze
lor acordurilor de încetare a războ
iului și restabilirea păcii în Viet
nam de către toate părțile semna
tare.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, a transmis la rindul său 
președintelui Nguyen Huu Tho mul
țumiri pentru mesajul adresat, urări 
de sănătate și a asigurat că Româ
nia — ca și pinâ acum — va spri
jini și in viitor lupta justă a popu
lației sud-vietnameze In eforturile 
sale pentru construirea unei patrii 
libere, pentru dezvoltarea democra
tică de sine stătătoare a acesteia.

Președintele Nicolae Ceaușescu • 
relevat că semnarea Acordului de la 
Paris a deschis calea spre o soluție 
jus'.ă a problemei vietnameze, dar 
că acest pas important trebuie ur
mat de eforturi susținute din partea 
tuturor forțelor progresiste și 
antiimperialiste, din partea popoare
lor, a opiniei internaționale, In ve
derea instaurării in Vietnam a unei 
păci durabile, pentru ca populația 
sud-vietnameză să fie lăsată să-sl 
soluționeze singură problemele, fără 
amestec din afară, să se consacre 
astfel dezvoltării sale economico-so- 
ciale independenta.

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu

în onoarea tovarășului losip Broz Tito

(Continuare în pag. a IlI-a) Industria județului Arad 
și-a realizat angajamentul anual

și a tovarășei Iovanka
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au oferit, luni 
seară, un dineu in onoarea tovarășu
lui losip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și a soției 
sale, tovarășa Iovanka Broz.

La dineu au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Maxim Berghianu, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos Faze-

kas, Petre Lupu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Magdalena Filipaș. Mi
hai Gere, Ion Ioniță, Ștefan Andrei, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, precum și ambasa
dorul țării noastre la Belgrad, Vasile 
Șandru. Membrii conducerii de par
tid si de stat au venit impreună cu 
soțiile.

Broz
Au luat parte, de asemenea, tova

rășii Gemal Biedici, cu soția, Miloș 
Minici, cu soția, Aleksandar Gîrlici- 
kov, Dușan Skrebici, Milorad 
Birovliev, Petar Dodik, cu soția, 
celelalte persoane oficiale care ii 
însoțesc pe președintele losip Broz 
Tito in vizita in țara noastră.

La început au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

In timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul losip Broz Tito au rostit toas
turi.

La Palatul Republicii au început, 
luni după-amiază, convorbirile ofi
ciale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul losip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

La convorbiri participă :
Din partea română : tovarășii Emil

Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ma
nea Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Emil Drâgănes- 
cu, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, Ște-

A.RAU (Corespondentul „Scîn- 
teii“. Constantin Simion). — Apro
piatele evenimente istorice din acest 
an — aniversarea a trei decenii 
de la eliberarea patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului — 
sint intimpinale de către oamenii 
muncii din întreprinderile indus
triale ale județului Arad cu în
semnate succese în producție. In
dustria arădeană și-a depășit 
sarcinile de plan ce i-au revenit

pentru primul semestru al anu
lui, iar sporul de producție rea
lizat suplimentar depășește an
gajamentul asumat in intrecerea 
socialistă pe întregul an. Astfel, 
față de perioada corespunzătoare 
din anul trecut s-a obținut un spor 
de producție in valoare de 521,4 
milioane lei. Mai bine de 66 la sută 
din sporul de producție s-a obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Tito,
Stimată tovarășă Iovanka Broz,
Dragi prieteni și tovarăși,
îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Comitetu

lui Central al Partidului Comunist Român, al guvernu
lui și al meu personal, să vă salut in modul cel mai 
cordial și să vă adresez, și cu acest prilej, tradiționala 
urare de bun venit in România.

Primirea caldă, manifestările de «impatie cu care 
populația Capitalei v-a intimpinat constituie o vie ex
presie a sentimentelor de prietenie sinceră pe care po
poarele noastre și le nutresc reciproc, a stimei deosebite 
pe ci re oamenii muncii din țara noastră v-o poartă 
dumneavoastră, tovarășe Tito, eminent conducător al 
Iugoslaviei socialiste și prieten al poporului român, mi
litant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești, 
al luptei internaționale pentru progres și pace.

încercăm o deosebită satisfacție constatind că In pe
rioada de la precedenta noastră intilnire de la Brioni, 
cu un an in urmă, colaborarea dintre partidele și țările 
noastre a înregistrat noi și importante progrese in 
toate domeniile. S-au amplificat schimburile comerciale, 
bj continuat să se dezvolte acțiunile de cooperare. Do
resc să relev in mod deosebit rezultatele pozitive ale 
cooperării in exploatarea sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier, care aduce o contribuție 
c’e preț la dezvoltarea economică atât a României, cit 
si a Iugoslaviei. Rezultate remarcabile înregistrează co
laborarea româno-iugoslavă și in domeniile culturii, artei, 
științei, invățămintului și turismului. Se dezvoltă, de 
a-emenea, colaborarea tovărășească dintre partidele noas
tre, dintre organizațiile social-politice și obștești din 
România și Iugoslavia, schimbul reciproc de experiență 
în variate domenii ale construcției socialismului.

Se poate afirma cu deplin temei că relațiile româno- 
iugoslave reprezintă un exemplu de conlucrare sinceră 
și rodnică intre două țări socialiste, de colaborare și 
întrajutorare frățească bazată pe stimă șl încredere re
ciprocă, pe deplină egalitate și respect mutual. Soli
daritatea și colaborarea largă dintre România și Iugo
slavia, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia corespund pe deplin interese-

(Continuare in pag. a III-a)

Toastul președintelui 
losip Broz Tito

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimată tovarășă Ceaușescu,
Tovarășe și tovarăși,
Ne bucură faptul că ne găsim din nou în România 

prietenă și mulțumesc, in numele soției mele, al co
laboratorilor mei și al meu personal, pentru amabila 
dumneavoastră invitație. Mulțumesc in modul cel mai 
frumos pentru cuvintele prietenești pe care ni le-ați 
adresat și pentru ospitalitatea pe care ne-o oferiți.

Folosesc această ocazie și pentru a-mi exprima cea 
mai caldă mulțumire pentru intimpinarea cordială 
manifestată in capitala dumneavoastră. Această cor
dialitate ne-a mișcat adine, deoarece ea dovedește cit 
de apropiate și cordiale sint relațiile dintre popoarele 
noastre.

Vizita în România prietenă ne dă posibilitatea să 
facem cunoștință mai directă cu marile cuceriri pc 
care le dobindește poporul român in construcția so
cialistă a țării sale. Vă pot spune că noi in Iugoslavia 
urmărim cu interes deosebit eforturile și succesele 
dumneavoastră pe care le realizați pe acest drum. 
Aceasta este cu totul de înțeles dacă avem in vedere 
caracterul relațiilor noastre, respectiv faptul că intre 
Iugoslavia și România deja de un șir lung de ani se 
dezvoltă o colaborare reciprocă utilă și prietenească 
in toate domeniile, pe baza principiilor egalității in 
drepturi, respectării și încrederii reciproce.

Un mare succes a fost obținut, mai ales în ultimii 
ani, în dezvoltarea relațiilor economice. E drept, aces
te succese puteau fi și mai mari dacă introduceam 
mai r?pid și mai hotărit unele forme noi, mai moderne, 
de colaborare, îndeosebi in privința unei cooperări și 
specializări de lungă durată, și dacă foloseam mai mult 
posibilitățile de colaborare in zonele de frontieră.

Cred că este bine că tot mai mult depunem eforturi 
reciproce și obținem rezultate bune în extinderea co
laborării in domeniile culturii, invățămintului, științei 
și tehnicii, precum și a colaborării in domeniul infor
mației, ceea ce contribuie la cunoașterea și apropierea 
mal bună a popoarelor noastre.

Aș dori să accentuez in mod deosebit rolul pe care 11 
au in adincirea colaborării multilaterale minoritățile 
sirbă și croată din România și apartenenții naționalității
(Continuare in pag. a III-a)

(Continuare in pag. a Ul-a)

In timpul dineului
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Pină ia ultimul bob
RECOLTA SĂ AJUNGĂ REPEDE 1N HAMBARE
In lanurile uscate, amplă concentrare de forțe pentru a evita orice pierdere

ASPIRA LA UN LOC
FRUNTAȘ

OLT
TINERELE ÎNTREPRINDERI

TELEORMAN
în unitățile Rgricole din Județul 

1 eleorman. secvențele campaniei de 
recoltare se succed cu repeziciune. 
Dună orz, s-a trecut cu toate for
țele la secerișul griului și, concomi
tent, la pregătirea terenului și insâ- 
mmțarea culturilor succesive. Cifrele 
statistice arată că. pinâ luni. 8 iulie, 
in cooperativele agricole s-au recol
tai peste 20 000 ha cu griu. Lucrările 
sint avansate in cooperativele agri
cole din Puranl, Balta Sărată. Puti- 
neiu. Sadele, Furculcști, Moșteni și 
altele.

Ne aflăm la una din acestea, la 
cooperativa agricolă „23 August" din 
Bragadiru. In momentul cind am a- 
juns in cimp, prima mașină cu griu 
pleca 6J--- * --
Inginerul 
Gheorghe ____ _ __ _____
rxplicații : „Lucrăm cu 4 combine 
Gloria și 8 combine C-l și C-3. 
Pină simbătă am recoltat 200 ha 
cu griu". Pe terenul unde se
terminase de recoltat orzul, lu
crau 6 prese de balotat paie, 5 
pluguri, o grapă cu discuri. în urma 
lor. mecanizatorul Iiie Trifu insă- 
mința porumbul in oulturâ suoccsi- 
vâ. într-adevâr, o mare concentrare 
de forțe, dar care este bine orga
nizată. Consemnăm, intre altele, că 
incă la începerea campaniei de re
coltare conducerea cooperativei a 
luat măsura să asigure mincare cal
dă In cimp tuturor mecanizatorilor. 
O inițiativă bună deoarece ciștigul 
de timp care se realizează în felul 
acesta echivalează cu zeci si sute de 
hectare recoltate in plus in fiecare 
zl. Este un exemplu bun din multe 
altele.

Trebuie rezolvată și o problemă, 
în cooperativele agricole din jude
țul Teleorman urmează să se in- 
sămințeze 70 000 ha cu culturi suc
cesive, din care 10 000 ha cu porumb 
pentru boabe. Dacă cerealele pă
ioase — arată calculele — se pot 
recolta în 11—12 zile, paiele nu pot 
fi balotate decit in circa 30 de zile. 
Există un deficit de prese de balo
tat paie. Se vor întâmpina astfel 
greutăți la eliberarea terenului și 
i r-sămințarea culturilor succesive. 
De altfel, s-a și creat un decalaj de 
peste 2 000 ha intre terenurile 
recoltate și cele eliberate de paie. 
Iată de ce este necesar ca. in toate 
unitățile, să se ia măsuri pentru ca 
presele mijloacele de transport 
să fie folosite la întreaga capacitate, 
un număr cit mai mare de ore pe zi.

;pre baza 
șef ai 

j Jurcă.
de recepție, 

unității, tov. 
ne dă citeva

organizarea tn asa fel a activității 
in bazele de recepție Indt prelua
rea cerealelor sâ se facă cu maxi
mum de operat i\i ta te. Ca urmare a 
aplicării măsurilor luate, pinâ acum 
au fost recoltate peste 2 500 hectare, 
adică aproape 20 la sută din supra
fața cultivată cu orz.

Un exemplu de bună organizare a 
muncii l-am intilnit In cooperativa 
agricolă din VLnga, unde 16 combine 
lucrau de zor și unde fusese strins 
orzul de pe mai bine de 150 hec
tare. Imediat după combine, presele 
de balotat au intrat in lucru, iar de 
vineri dimineața, pe suprafețele eli
berate s-a trecut la arat in vederea 
insămin tării culturilor duble. La 
cooperativa agricolă ..Mureșul" din 
Nâdlac, terenul fiind moale, dar or
zul copt, au fost organizate echipe 
de secerâtori.

Momentul Începerii recoltatului la 
orz. precum și starea terenului sint 
urmărite zilnic in toate unită- 

Cit privește pregătirile, pri- 
citeva amănunte din par

ing. Pantelemon Novac, di
rectorul trustului S.M.A. Arad : 
„Toate combinele de care dispunem 
au fost bine reparate și, după veri
ficările telurice pe care le-am efec
tuat, ne-am încredințat că sint in 
perfectă stare de funcționare. Avem 
convingerea că, in maximum 4 zile 
bune de lucru, suprafața de orz ră
masă de recoltat va fi strinsă, iar 
apoi vom putea intra la griu".

Ne-am interesat și despre modul 
cum a fost organizată preluarea ce
realelor. „Din punctul nostru de ve
dere — spunea tov. Carol Baciu, di
rectorul I.V.C. Arad — secerișul nu 
va avea in nici un fel de suferit. 
Zilele ploioase noi le-am folosit din 
plin pentru încheierea ultimelor 
pregătiri. Toate spațiile de depozi
tare au fost curățate și dezinfectate, 
utilajele sint reparate și au fost 
puse in funcțiune. Față de 1973, ca
pacitatea de preluare a crescut cu 
5 500 tone pe zi. Bazele de recepție 
din județ pot prelua 24 500 tone 
cereale. De asemenea, au fost puse 
in funcțiune noi spații de depozi
tare cu o capacitate de 12 000 tone 
la bazele de recepție din Sinpetru- 
German, Ghioroc, Ineu, Sebiș, Tir- 
nova“.

Iată deci că Ln județul Arad se
cerișul a demarat bine.

țile. 
mim 
tea

urmare, viteza de lucru la seceriș 
crește do la o zi la alta. Mecani
zatorii de la S.M.A. Lenauheim lu
crau cu 22 combine. Suprafața de 
orz recoltată pină la sfirșitul zilei 
ln cooperativa din aceeași localitate 
s-a apropiat astfel de 150 de ha. 
Suprafețe însemnate au mai fost re
coltate și in cooperativele agricole 
din raza S.M.A. Biled, Gottlob. Sin- 
nicolau-Mare, Variaș, situate, ln 
zona de șes. De vineri, recoltatul 
orzului a Început și in unitățile din 
zona de deal (Balinț, Făget, Găvoj- 
d:a etc.), astfel că, la ora actuală, 
această lucrare se desfășoară din 
plin în tot județul.

Concomitent cu recoltatul, în cele 
mai multe locuri se lucrează opera
tiv cu presele de balotat paie, iar 
pc terenurile eliberate se ară șl se 
insămințoază culturi duble și suc
cesive. Totuși, aceste lucrări tre
buie impulsionate, pentru a se asi
gura condiții optime de dezvoltare a 
plantelor.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

★
Vremea favorabilă din ultimele 

zile a permis începerea secerișului 
si pe ogoarele județului Satu-Marc. 
Pentru grăbirea lucrărilor, după cum 
ne-a informat directorul adjunct al 
direcției agricole, ing. Vasile Marcu, 
s-a efectuat o masivă regrupare a 
combinelor pe zone, cu pondere în 
producția de orz. Așa, bunăonră. din 
S.M.A. au plecat in I.A.S. 30 com
bine, alte 20 fiind redistribuite după 
necesități intre consiliile intercoo- 
peratiste. (Octav Grumeza).

★
Și In cooperativele agricole din Ju

dețul Vaslui, combinele au intrat ln

lanurile de orz. Cele mai mari su
prafețe au fost recoltate in coopera
tivele agricole din Ivești, Rinzcști, 
Pochidia, Fălciu, Dragalina. Cu mij
loacele mecanice existente in sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii din județ, recoltarea păioaselor 
se poate încheia in 12 zile. Balota- 
rca paielor se va (ace cu 253 de 
agregate. Viteza zilnică este stabilită 
la 7 000 de tone. (Vasilc Iancu).

★
Deși ln ludețul Sălaj secerișul în

cepe mai tirziu, întregul parc de ma
șini și tractoare a fost pregătit pen
tru recoltarea celor 38 000 hectare cu 
păioase. S-a terminat suprarecepția 
celor 319 combine C-l, C-3, 85 com
bine C-12, din care 60 deja lucrează 
in alte Județe ale țării, 120 prese de 
balotat, 250 remorci detașate pentru 
transportarea cerealelor și 1 200 trac
toare. (Gh. Rusu).

în județul Neamț aproape 500 de 
combine, prese de balotat paie și alte 
utilaje au fost reparate și s-au făcut 
probele cu boabe și paie. O preocu
pare sporită s-a manifestat pentru 
ctanșeizarea întregului parc de auto
camioane și remorci, care vor trans
porta cerealele. în scopul recuperării 
în întregime a paielor, au fost re
glate aparatele de tăiere la combine 
și s-au executat plase care vor co
lecta pleava. Pentru buna desfășu
rare a secerișului trebuie grabnic 
înlăturate unele neajunsuri. In pre
zent lipsesc circa 200 de cauciucuri 
pentru tractoare, 70 cauciucuri pen
tru combine, curele, rulmenți și alte 
piese ce nu se găsesc în bazele de 
aprovizionare din Bacău și Piatra 
Neamț. (Ion Manca).

Muncitorii, inginerii 
tehnicienii, constructorii, 
toți oamenii muncii de pe 
meleagurile județului Olt 
sini puternic angajați in 
marca întrecere socialistă 
ce se desfășoară in cinstea 
istoricelor evenimente ale 
anului — a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al 
partidului. Ei obțin impor
tante succese in muncă, in 
industrie și in realizarea 
investițiilor, a celorlalte 
obiective economice.

— O primă caracteristică 
a activității economice in 
acest an jubiliar — aprecia 
tovarășul Constantin Sandu, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Olt al P.C.R. 
— o constituie, în conti
nuare, ritmul înalt de In
dustrializare — și aceasta, 
prin înfăptuirea politicii 
partidului nostru de dez
voltare susținută a tuturor 
zonelor țării. Ca urmare, 
peste 46 la'sută din sporul 
producției globale indus
triale ce se realizează in 
acest an se datorează in
trării in funcțiune a unor 
noi secții, obiective și ca
pacități productive. O a 
doua caracteristică de bază 
a activității noastre pe tă- 
rim economic este aceea că 
majoritatea unităților In
dustriale, deși 6înt tinere, 
își realizează și își depășesc 
ritmic sarcinile de plan, 
angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă. Iată 
citeva exemple concludente

In acest sens. întreprinde
rea de vagoane Caracal — 
intrată in funcțiune in 
aprilie 1973 — a produs 
peste plan in primul se
mestru al acestui an pesto 
200 vagoane marfă, 
leași bune rezultate 
obținut și întreprinderea 
textilă din Slatina. Tine
rele țesătoare de aici au 
realizat peste planul se
mestrial produse in valoare 
de 2,3 milioane lei.

mătale mal devreme, pe 
oamenii harnici care acum 
execută ultimele operațiuni 
la ccl de-al doilea cuptor 
de 25 tone, ce va produce 
in avans cu două luni.

Tot la Balș, colectivul 
întreprinderii mecanice 
pentru agricultură șl indus
trie alimentară obține suc
cese remarcabile in Între
cerea socialistă. Această 
unitate a realizat de pe 
acum planul de producție

JUDEȚELE TÂPJI IN MAREA
ÎNTRECERE SOCÎALISTĂ

Cum, prin ce mijloace se 
asigură ciștigarea „bătăliei" 
cu timpul ?

...La oțelăria electrică a 
întreprinderii de osii și bo
ghiuri Balș — capacitate 
de producție ir.trată re
cent in funcțiune — ii in- 
tilnim pe tovarășul Con
stantin Liță, șeful șantie
rului de! construcții care a 
ridicat acest important o- 
biectiv. Alături de el ii re
cunoaștem pe fierar-beto- 
nistul Constantin Oprea, pe 
șamotorul Vasile Jucău, pe 
zugravul Nicolae Catană, 
pe inginerul Gheorghe 
Clopot, pe toți cel care au 
făcut ca primul cuptor să 
producă cu trei luni și ju-

iar 
a-

din actualul cincinal, 
in primul semestru al 
nului colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri 
de aici a produs peste 
plan utilaje pentru irigat 
și. in general, utilaje pen
tru agricultură in valoare 
de peste 71 milioane lei. 
Tovarășul Gheorghe Popa, 
secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, e- 
vidențiază cițiva dintre cel 
mai buni muncitori : 
Tobă, Nicolae Dică, 
Rusu, Petre Ciocloavă 
Ion Balica.

Oamenii muncii din
racal. un alt oraș al Oltu
lui, înregistrează șl ei rea
lizări deosebite In acest an

Ca-

Jubiliar. La întreprinderea 
de vagoane am discutat cu 
muncitorii fruntași Ion Bla- 
ga, Daniel Vlădut, Marin 
Marinescu, Nicolae Pinlea, 
Iiie Dobromirescu, care fi
nisau un nou lot de vagoa
ne destinate exportului. 
Unii dintre el sînt venițl 
din unități cu tradiție in 
fabricarea vagoanelor, dar 
cei mai mulți s-au format 
aici. Și, după modul in 
care lucrează, se poate a- 
precia că s-au format bine 
intr-un timp foarte scurt 
ca muncitori de înaltă ca
lificare. bine pregătiți 
nico-profesional. Alte 
tățl — Întreprinderea 
conserve, fabrica de 
trețuri combinate — 
realizat in primul semes
tru peste plan 1 000 tone 
conserve de legume și mai 
mult de 3 000 tone nutre
țuri combinate.

La acest frumos buchet 
de rezultate ar mal fi de 
adăugat succesele lucrăto
rilor din industria locală, 
care au produs pină acum 
peste sarcinile „la zi“ 
mărfuri în valoare de 12 
milioane lei.

Sint secvențe din „bătă
lia" pentru mai repede, 
mal bine șl mai eficient, 
din ampla activitate a oa
menilor muncii, a organi
zației județene de partid 
pentru realizarea Înainte 
de

teh- 
uni- 

de 
nu- 

au

termen a cincinalului.

Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scînteii*

Ion TEODOR

Emlllan ROUĂ 
corespondentul 
„Scînteii"

inainte c'e intrarea în funcțiune

De la mijlocul săptămînii trecute, In 
județul Arad a fost reluat cu toate 
forțele recoltatul orzului. Firește, 
una din problemele cele mai strin
gente care se pune acum este aceea 
a recuperării intirzierii cauzate de 
ploi, dat fiind câ lanurile de orz sint 
coapte. Analizind situația, biroul 
comitetului județean de partid, Îm
preună cu direcția agricolă jude
țeană au luat o serie de măsuri care 
vizează atit folosirea la Întreaga ca
pacitate a mașinilor agricole, dt și

Si In cimpla tunișeana a fost 
luat recoltatul orzului. Potrivit 
dicațiilor comitetului județean 
partid, specialiștii controlează zilnic 
starea terenurilor și, pe măsura 
zvintării solului si a coacerii orzu
lui, combinele sint dirijate cu ope
rativitate in lanuri. S-au luat mă
suri ca, in cadrul oonsiliilor inter- 
cooperatiste, utilajele să fie concen
trate in unitățile in care se poate 
lucra din plin. La acestea s-au a- 
dăugat 161 de combine C-12 trans
ferate din județele Cluj. Bistrița- 
Năsăud. Mureș și Sălaj. La coope
rativa agricolă Belinț, din raza de 
activitate a S.M.A. Chizătău, bună
oară, au fost aduse încă 6 combine 
din unitățile situate mai la deal. Ca

Dupâ recoltarea cerealelor păioase, la cooperotiva agricolă din Dor Mărunt, județul Ialomița, se insămințează 
culturi succesive Foto : N. Buică

în județul Brăila

S-a încheiat recoltatul orzului
1

BRÂILA. (Corespondentul „Scîn
teii0, Mircea Bunea). — Datorită 
sprijinului permanent acordat de 
către Comitetul județean Brăila al 
P.C.R. unităților agricole de stat 
și cooperatiste. organizării in 
bune condiții a lucrărilor in cam
pania de vară, luni a fost ter

minat recoltatul întregii suprafețe 
cultivate cu orz. în numai 4 zile 
a fost strins orzul de pe 4 500 hec
tare, s-au eliberat terenurile de 
paie și s-a trecut la pregătirea pa
tului germinativ pentru culturile 
duble. Tot luni a Început recolta
tul soiurilor timpurii de griu.

Vor avea combinele suficiente
curele de transmisie?

UN RĂSPUNS PROMIȚĂTOR AL COMBINATULUI 
DE ARTICOLE TEHHICE DIN CAUCIUC JILAVA - 
BUCUREȘTI LA APELUL UNITĂȚILOR AGRICOLE

!n articolul intitulat 
„Pentru stringerea la 
timp a recoltei avem 
nevoie de sprijinul 
vostru**, publicat in 
ziarul „Scînteia" din 
28 iunie a.c., se sem
nala faptul că nume
roase unități din agri
cultură solicită unor 
întreprinderi indus
triale să livreze ne- 
Intirziat piesele de 
schimb contractate. în 
mod deosebit se su
blinia necesitatea asi
gurării curelelor tra- 
pezoidale pentru com
binele „Gloria**, 
rele pe care le pro
duce Combinatul 
articole tehnice 
cauciuc Jilava — Bu
curești. Cum este re
zolvată această pro
blemă ? „Avem restan
țe la livrarea curele
lor trapezoidale, ne-a 
declarat tov. Petre 
Georgescu, directorul 
tehnic al combinatu
lui. Aceasta insă in
dependent de voința 
noastră. La încheierea 
contractelor s-a avut 
în vedere că. in luna 
mai, va intra in func
țiune o nouă capa
citate de producție. 
Dar utilajele procura
te din import nu au 
sosit la timp. Noi am 
luat măsuri ca imediat

ce ne vin utilajele să 
le montăm, in cel 
mult o săptămină. De 

a 
intrind In 

In felul 
recupera 

con- 
res- 
con- 
agri-

cu-

de 
din

fapt, primul utilaj 
și sosit, J
producție, 
acesta vom __
restanțele și, ln 
tinuare, ne vom 
pecta obligațiile 
tractuale față de 
cultură**.

Iată deci că, ----
pind cu prima decadă 
din această lună, e- 
xistă condiții ca u- 
nitățile agricole să 
primească curele tra- 
pezoidale pentru com
binele „Gloria**. Este 
necesar să fie Îmbu
nătățite și caracteris
ticile lor calitative. 
După cum am fost in
formați, in * *
„viața" unei 
trapezoidale era 
numai 40 de ore 
funcționare. A 
schimbat elementul de 
rezistență, folosindu-se 
un cablu mai gros, s-a 
perfecționat rețeta de 
fabricație, asigurin- 
du-se curelelor o fle
xibilitate sporită. în 
felul acesta, durata de 

unei 
la

înce-

trecut 
curele 

de 
de 

fost

funcționare a 
curele va ajunge 
circa 500 de ore.

Trebuie să se 
gure și buna lor folo
sire la combine. Or,

BSi-

există citeva neajun
suri in exploatare care 
le reduce durata de 
funcționare. Iată de 
ce, pe lingă îmbună
tățirea caracteristici
lor calitative ale cu
relelor trapezoldale, 
este nevoie ca meca
nizatorii care lucrează 
pe combine să mani
feste o răspundere 
sporită pentru exploa
tarea acestora in bune 
condiții.

Pentru a veni ln 
sprijinul unităților a- 
gricole in vederea 
desfășurării în bune 
condiții a campaniei 
de recoltare, conduce
rea Combinatului 
articole tehnice 
cauciuc Jilava a 
ființat o echipă 
vice pentru interven
ții pe teren, care răs
punde solicitărilor di
recțiilor agricole Ju
dețene. Această e- 
chipă va fi dotată cu 
mijloace de transport 
și cu o rezervă per
manentă de 150 se
turi de curele trape- 
zoidale și se va depla
sa in sectoarele unde 
sint concentrate com
binele, pentru a în
lătura cit mal repede 
defecțiunile.

de 
din 
In- 

ser-

Aurel PAPADIUC

Organizarea științifică presupune 
un efort susținut, bine structurat și 
multilateral — implicind atit aspec
tele tehnice și tehnologice, cit și 
evaluarea realistă și perfecțio
narea relațiilor umane in cadrul fie
cărui colectiv. Nu intimplător, in- 
tilnim tot mai des in întreprinderi 
preocupări concrete și eficiente in 
acest sens. în ultima vreme contu- 
rindu-se o experiență valoroasă in 
anumite unităti.

Am început investigația de față 
prin a adresa șefilor serviciului per
sonal de la Întreprinderile „Electro
nica", „Electroaparataj“, „Electro
magnetica" din Capitală următoarea 
întrebare : „Iu funcție de ce criterii 
se repartizează noii muncitori Ia locu
rile de muncă 7“ Peste tot am pri
mit același răspuns : in funcție de 
disponibilități. Alegerea întreprinde
rilor nu a fost intimplătoare. Speci
ficul locurilor de muncă, al opera
țiilor executate aici solicită cu ne
cesitate anumite însușiri psiho-fizio- 
logice din partea lucrătorilor, in ca
zul de fală : acuitate vizuală, rezis
tentă psihică la monotonie, dexteri
tate si rapiditate in mișcări ș.a., fără 
de care îndeplinirea 
producție la niveiul 
posibilă.

— $i dacă nu fac 
locului de muncă ?

Drept răspuns, in 
întreprinderi, o 
meri, insemnind câ cel care nu se 
integrează se autoelimlnă de la sine.

Aceeași Întrebare, dar un răspuns 
diferit la I.P.R.S. Băneasa : „La noi, 
încadrarea este condiționată de avi
zul favorabil al psihologului — ne 
spune ing. loan Florea, șeful ser
viciului organizarea producției și a 
muncii. Examenul psihologic arată 
că, din totalul celor care solicită în
cadrarea, circa 10 la sută nu au apti
tudinile corespunzătoare cerințelor 
locurilor de muncă. Cu toate aces
tea, i-am primit, urmărind, in 
tinuare. comportamentul lor. 
rezultatele : 12 la sută respinși 
din perioada de probă ; 39 la 
au părăsit întreprinderea dună 
luni datorită faptului că nu realizau 
norma : 24 la sută au fost mutați in 
alte locuri de muncă mai ușoare : 
15 la sută au avut nevoie de o pe
rioadă de adaptare foarte îndelun
gată ; 10 la sută au dat un randa
ment slab. Vorbind despre eficiența 
cercetărilor psihologice, nu putem 
omite nici alte rezultate. De pildă, in 
cazul uzinei noastre, peste 50 la sută 
din ccl care au primit avizul favora
bil al laboratorului sint fruntași in 
producție. în plus, mai trebuie să 
avem in vedere că cei cu aptitudini 
corespunzătoare se atașează mai 
mult de muncă, fluctuația, actele de 
indisciplină sint mai reduse*'.

Din aceste prime investigații 
desprinde că, astăzi, devine tot mai 
acută cerința ca organizarea științi
fică să nu se limiteze doar la aspec
tul tehnic-administrativ al produc
ției, ci să înglobeze efectiv facto
rul om, să studieze ceea ce. concis, 
denumim relații umane, pentru a le 
transforma într-o importantă sursă 
de creștere a eficientei economice, 
de sporire a influentei modelatoare 
a muncii. Respectarea acestei cerin
țe are o semnificație cu atit mai 
mare cu cit sarcinile sporite care 
revin fiecărei întreprinderi, pentru 
Îndeplinirea cincinalului inainte de

Argumentele experienței 
pledează împotriva unor 
mentalități și practici

empirice, rutiniere
sarcinilor de 

cerut nu ar ti

față cerințelor

... toate 
ridicare

cele trei 
din u-

con- 
Iată 
încă

termen, trebuie realizate nu prin 
sporirea efortului fizic al oamenilor, 
ci printr-o mai bună organizare, prin 
fructificarea superioară a potenția
lului uman de care dispun unitățile 
de producție.

Dar cunoașterea relațiilor umane 
complexe care se structurează in 
cadrul producției nu mai este posi
bilă cu mijloace empirice ; aces
te relații trebuie investigate ști
ințific, intr-o perspectivă metodolo
gică unitară, cu mijloace adecvate, 
descoperite si operaționalii te de 
către psihologia și sociologia con
temporană. (Jn prim pas in cunoaș
terea și fructificarea de către fie
care conducător a relațiilor umane 
care se structurează in cadrul pro
cesului de producție îl constituie re
partizarea lucrătorilor la un loc de 
muncă corespunzător cu predispozi
țiile acestora, cu particularitățile lor 
temperamentale, cu parametrii lor 
psihofizioiogici. Această repartizare 
științifică este cu atit mai necesară 
ci nd locurile de muncă sau posturile 
respective necesită aptitudini specia
le. Iar acolo unde ea se efectuează 
intr-adevăr după criterii științifice 
rezultatele sint, nu exagerăm, spec
taculoase.

în cadrul laboratorului de la Com
binatul siderurgic Reșița, de pildă, 
s-a pus la punct un sistem funcțio- 

1 nai precis folosit la orice încadrare, 
transfer sau promovare intr-o sea
mă de meserii cum ar fi : macara
giu. mecanic și ajutor mecanic de 
locomotivă. Rezultatul : in rindul 
macaragiilor accidentele au scăzut de 
10 ori. „Am urmărit timp de trei ani

rezultatele la două loturi de maca
ragii — ne spunea Bogati Zoltan, 
șeful laboratorului de psihologie — 
unul format din macaragii testați și 
selecționați de către laborator, celă
lalt alcătuit din macaragii neselec- 
tionați. Rezultatul : in cadrul pri
mului lot s-au produs de 8 ori mai 
puține avarii, de 13 ori mal puține 
accidente, iar fluctuația a scăzut de 
15 ori",

Desigur, cercetarea relațiilor uma
ne și evaluarea lor in procesul or
ganizării nu se reduce numai la ori
entarea profesională. Repartizarea 
oamenilor la locurile potrivite în
seamnă a studia atit aptitudinile 
profesionale, cit și capacitatea de a 
colabora cu alții, de a forma colec
tive bine închegate, unite, care să 
exercite o puternică influență mo
delatoare asupra conștiințelor indivi
duale. Acest lucru, așa cum dove
desc cercetările concrete, se soldea
ză cu rezultate economice sensibil 
sporite. Este neîndoielnic că intr-un 
climat destins, de colaborare, noul 
muncitor se integrează mai repede. 
Din păcate, intr-o serie de între
prinderi, conducerile tehnico-admi- 
nistrative și organizațiile de partid 
acordă încă puțină importanță 
acestui aspect. Simpla lectură a 
dărilor de seamă întocmite de unele 
comitete ale oamenilor muncii, de 
unele organizații de partid scoate in 
evidentă câ. in analizarea cauzelor 
care duc la nerealizarea planului, 
factorii responsabili investighează cei 
mai adesea, dacă nu chiar exclusiv, 
cauzele tehnieo-economice si mai 
puțin pe cele care țin de oameni, de 
repartizarea sarcinilor in funcție de 
capacitățile individuale, de climatul 
existent in cadrul fiecărui loc de 
muncă. Faptul vădește o viziune 
îngustă asupra procesului muncii, 
reducerea nefirească a organizării 
științifice la latura ci pur tehnică, 
neglijarea aspectului uman al pro
ducției care este determinant în bu
nul mers al activității productive — 
această viziune fiind de fapt expre
sia unor mentalități rutiniere și 
practici empirice, de mult depășite 
de cerințele producției modeme.

Experiența acumulată de- diferite 
unităti evidențiază că obținerea de 
rezultate in acest domeniu nu nece
sită investiții mari, principala inves
tiție fiind încrederea conducerii în
treprinderii fată de utilitatea cerce
tărilor psiho-sociologice. Tocmai de 
aceea, inițierea și aplicarea unor a- 
semenea cercetări in fiecare între
prindere sint pe deplin posibile, ele 
constituind un real sprijin in efor
tul de a organiza cit mai bine pro
ducția. de a identifica noi rezerve 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de olan, pentru creșterea efi
cientei economice.

Paul DOBRESCU

A FIECĂREI LUCRĂRI,
MAXIMĂ EXIGENTĂ 
PENTRU CALITATE!

Mai mult de 200 obiective și ca
pacități noi — in principal, din in
dustria chimică, metalurgie, industria 
construcțiilor de mașini, industria 
lemnului și a materialelor de con
strucții — își vor face debutul pro
ductiv, potrivit planului, in urmă
toarele trei luni. Fără indoială, res
pectarea cu strictețe a datelor pla
nificate de punere in funcțiune a 
noilor capacități de producție — sar
cină fundamentală în domeniul in
vestițiilor subliniată din nou de to
varășul Nicolac Ceaușescu la Consfă
tuirea cu activul de partid si de stat 
din centralele industriale și între
prinderi — necesită o energică con
centrare de forțe in vederea termi
nării neîntirziate a tuturor lucrări
lor si pregătirii temeinice si inte
grale a. condițiilor tehnice și orga
nizatorice ce premerg momen
tului inaugural.

Concomitent insă, eforturile depuse 
pentru intensificarea ritmului de lu
cru pe șantiere se cer strins îmbi
nate cu o desăvirșită exigență față 
de nivelul calitativ al fiecărei lu
crări realizate, cu o maximă răs
pundere pe întreaga durată a probe
lor mecanice și tehnologice, ce tre
buie efectuate in strictă concordanță 
cu prevederile din proiecte. Reali
zarea ireproșabilă a lucrărilor pentru 
punerea în funcțiune a noilor capaci
tăți se detașează deci ca o cerință 
esențială și prioritară, constituie nu 
numai o sarcină profesională deose
bită, ci în aceeași măsură o sarcină 
politică majoră a constructorilor, 
montorilor și beneficiarilor 
vestiții.

Pentru îndeplinirea el cu 
sint chemate să acționeze cu 
tate și răspundere, alături de 
cerile de șantiere și din noile între
prinderi beneficiare, organizațiile de 
partid respective. Nu minimalizăm, 
nici un moment, rolul și atribuțiile 
specialiștilor din acest domeniu, in
clusiv ale celor din controlul tehnic 
de calitate, care au datoria să ve
gheze cu exigență maximă la respec
tarea întocmai a prevederilor din 
proiecte și a tehnologiilor de lucru 
adoptate, să asigure o asistență teh
nică competentă pe întreaga durată 
de realizare a fiecărei lucrări in 
parte. In același timp însă, grija 
pentru calitatea lucrărilor efectuate, 
precum si pentru pregătirea pină in 
cele mai mici amănunte a debutului 
în producție al noilor investiții tre
buie să constituie obiectivul princi
pal urmărit in activitatea politică și 
organizatorică desfășurată de organi
zațiile de partid. Numai in măsura 
în care fiecare lucrător, fiecare 
specialist de pe șantier sau din 
noua întreprindere Înțelege, și de
monstrează acest lucru prin fapte, se 
poate spune că organizațiile de 
partid din unitățile de construcții- 
montaj și din noile unități benefi
ciare și-au făcut cu adevărat datoria. 
Pentru aceasta este necesar să se 
acționeze energic, prin diferitele 
forme și mijloace ale muncii politice, 
pentru întronarea ordinii șl 
plinei in muncă, a spiritului de 
responsabilitate comunistă la 
punctele cheie de lucru.

Eficiența preocupărilor ln ___
domeniu este pe de-a-ntregul con
firmată in practică de un lung șir de 
exemple. Finalizarea cu succes și, 
apoi, începerea in condiții optime a 
activității de producție de la noile 
capacități din cadrul întreprinderii 
„Solventul" Timișoara, oțelăriei elec
trice nr. 2 din Tirgoviște, de la insta
lația DMT de la Brazi, oțelăria de la 
Fabrica de osii și boghiuri Balș sint 
rezultatul nemijlocit al prezenței 
active a organizațiilor de partid de

de In-

succes 
fermi- 
condu-

disci- 
inaltă 
toate

acest

pe aceste șantiere, în „miezul" tu
turor problemelor cu care au fost 
confruntați, pe parcursul execuției, 
constructorii și beneficiarii.

Totodată, in calitatea lor do con
ducător politio al activității de pe 
șantiere, organizațiile de partid tre
buie să controleze cu toată exigența 
cum sint finalizate măsurile vi- 
zind încheierea grabnică a ultimelor 
lucrări de construcții și montaj, dar, 
mai ales, cele referitoare la desfă
șurarea în bune condiții a probelor 
tehnologice. Tot ceea ce este prevă
zut in această privință în proiecte 
trebuie dus la îndeplinire cu maxi
mă rigurozitate. Facem această pre
cizare, deoarece pe alocuri, in do
rința lor de a recupera o parte din 
timpul pierdut cu prelungirea exa
gerată a lucrărilor de construcții- 
montaj, unii beneficiari manifestă 
tendința de a renunța la o parte din 
probe. Or, trebuie limpede înțeles 
că orice Încălcare a prevederilor 
legale in această privință poate 
să ducă, ulterior, jn timpul pro
ducției, la funcționarea necores- 
punzătoare a instalațiilor, la întreru
peri frecvente ale producției și la 
întirzieri în atingerea parametrilor 
proiectați. Cazul Grupului nr. 1 de 
la Centrala termoelectrică Brăila, 
unde durata probelor a fost scurtată, 
in mod arbitrar, de aproape 6 ori, 
este de la sine grăitor prin conse
cințele sale nedorite care n-au Ln- 
tirziat să apară.

O răspundere deosebită revine co
misiilor însărcinate cu recepția noi
lor obiective de investiții. Rolul a- 
cestor comisii este cu claritate sta
bilit de lege : ele au datoria să su
pună unui sever și amănunțit exa
men calitatea tuturor lucrărilor, mo
dul de funcționare a utilajelor, să ve
rifice condițiile în care au fost efec
tuate probele mecanice și tehnologi
ce. Cum se vede, activitatea comi
siilor de recepție nu constituie o 
simplă formalitate, ci, dimpotrivă, 
este_ o activitate de mare răspundere, 
hotăritoare pentru asigurarea intră
rii în producție a noilor capacități la 
nivelul prevederilor din proiecte.

Uneori insă comisiile de recepție 
nu isi îndeplinesc cum se cuvine a- 
tribuțiile si răspunderile ce le re
vin si declară recepționate lucrări 
neterminate sau de proastă calitate, 
omițind să semnaleze numeroase de
ficiențe, care bineînțeles își arată e- 
fectele mai tîrziu. Un asemenea ne
dorit exemplu îl oferă modul super
ficial în care au fost recepționate u- 
nele Instalații de la Fabrica de pla
caj din cadrul Combinatului de pre
lucrare a lemnului din Tg. Jiu. Din 
această cauză a trebuit să treacă 
destul timp, să se cheltuiască fon
duri suplimentare Însemnate pentru 
remedierea integrală a neajunsurilor 
In functionarea unor utilaje.

Superficialitatea, lipsa de răspun
dere si formalismul In această etapă 
finală a recepției noilor obiective 
de investiții sint dăunătoare econo
miei naționale și, de aceea, trebuie 
ferm combătute de organele si orga
nizațiile de partid. Comisiile de 
recepție au datoria principală să a- 
precieze realist și obiectiv realitatea, 
să vegheze cu intransigență la respec
tarea legalității privind condițiile de 
punere in funcțiune. Numai acționin- 
du-se in acest mod se pot asigura 
condițiile tehnico-organizatorice pen
tru ca debutul productiv al noilor 
capacități să aibă loc in deplină con
cordantă cu prevederile din proiecte, 
pentru ca parametrii proiectați să 
fie atinși In termen cit mai scurt

Ing. Cristian ANTONESCU
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lor popoarelor român și Iugoslave 
constructoare ale socialismului, ser
vesc cauzei generale a socialismului, 
colaborării, destinderii și păcii in 
lume.

Oamenii muncii din România ur
măresc cu deosebit interes și pro
fundă satisfacție realizările obținu
te do Iugoslavia prietenă in con
struirea socialismului, in dezvol
tarea economiei, culturii, artei și ști
inței, in creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, in întărirea 
frăției si unității popoarelor iugo
slave. Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a ura. din toată inima, 
popoarelor iugoslave succese tot 
mai mari în munca consacrată dez
voltării economice și sociale a pa
triei lor, în îndeplinirea hotăririlor 
celui de-al X-lca Congres al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care deschid perspective noi intrării 
tării dumneavoastră intr-o nouă 
etapă a dezvoltării socialiste.

Vizita pe care o faceți In Româ
nia are loc intr-un moment impor
tant din viata partidului și poporu
lui nostru. în acest an vom sărbători 
împlinirea a trei decenii de la răs
turnarea dictaturii militaro-fascis- 
te — moment de răscruce in istoria 
poporului român — va avea loc 
Congresul al XI-lea al partidului, 
întregul popor este animat de do
rința de a intimpina aceste două 
evenimente cu realizări însemnate 
in înfăptuirea politicii partidului, in 
realizarea planului cincinal înainte 
de termen, in traducerea in viată a 
programului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Dragă tovarășe Tito,
Desfășurarea evenimentelor con

firmă permanent faptul că epoca pe 
care o trăim este o epocă de pro
funde transformări revoluționare, 
naționale și sociale, de mutații 
adinei in raportul mondial de fone, 
de afirmare tot mai hotărită a voin
ței popoarelor de a pune capăt ve
chii politici imperialiste de domina
ție și asuprire, de a se dezvolta in 
mod liber, de sine stătător. Firește, 
viata arată că procesele pozitive, 
cursul nou spre destindere și co
laborare nu au devenit ireversibile, 
că există incă forțe reacționare, re
trograde, care se opun acestei evo
luții și încearcă să perpetueze ve
chea politică. Aceasta face și mai 
necesar ca popoarele, forțele înain
tate să se unească mai strins, să 
conlucreze activ pentru sprijinirea 
cursului destinderii și colaborării 
între națiuni.

Pătrunsă de spiritul de răspundere 
pentru dezvoltarea pașnică a po
porului român, pentru instaurarea 
unui climat de securitate in în
treaga lume. România promovează o 
politică activă de largă colaborare 
internațională. întreținem relații de 
ștrinsă prietenie cu toate tarile so
cialiste, dezvoltăm raporturi largi cu 
statele care au pășit pe calea dez
voltării independente, extindem, in 
spiritul principiilor coexistentei paș
nice, legăturile cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială. 
Considerăm că, in condițiile de 
astăzi, piatra unghiulară a bune
lor raporturi dintre state, a înseși 
păcii și securității internaționale o 
constituie respectarea strictă a drep
tului fiecărei națiuni de a-și decide 
singură calea evoluției sociale și 
politice, in conformitate cu intere
sele ei supreme, instaurarea unor 
principii noi de deplină și reală e- 
galitate în drepturi intre toate sta
tele, de respect riguros al in
dependenței și suveranității fiecărui 
popor, de neamestec in treburile in
terne. de renunțare la forță și a- 
menințarea cu forța. Ne bucurăm 
că România și Iugoslavia con
lucrează fructuos, împreună cu alte 
state, pentru afirmarea acestor prin
cipii democratice in viața interna
țională.

Popoarele țărilor noastre, ca șl 
celelalte popoare europene, au trăit 
experiența celor două războaie mon
diale — și sint profund interesate 
în instaurarea pe continentul nostru 
a unui climat de trainică colaborare, 
securitate și pace. Aceasta este ra
țiunea pentru care România — ca 
și Iugoslavia — militează activ pen
tru succesul deplin al Conferinței 
general-europene. Ne-am adus con
tribuția activă la desfășurarea lucră
rilor de pină acum și vom acționa 
in continuare in modul cel mai con
secvent pentru ca această impor
tantă reuniune să inaugureze o 
epocă nouă pe continent. Ea trebuie 
să pună bazele unor relații noi, de 
încredere, egalitate și respect re
ciproc, să asigure cadrul unei largi 
și neîngrădite colaborări economice, 
tehnico-științifice, culturale și uma
ne, să dea fiecărei națiuni senti
mentul deplinei securități, certitudi
nea că se poate dezvolta la adăpost 
de orice ingerințe sau agresiune din 
afară, să netezească calea spre lichi
darea diviziunii in blocuri militare 
opuse, spre abolirea definitivă a po
liticii de forță, spre destindere și 
pace. Fără indoialâ că aceasta ar e- 
x erei ta o influență hotăritoare asu
pra climatului politic general.

O altă problemă majoră a dezvol
tării contemporane este lichidarea 
totală a oricăror forme de asuprire 
a unui popor de către altul, abolirea 
definitivă a colonialismului și neo- 
colonialismului, a politicii de discri
minare rasială și apartheid. Româ
nia este profund solidară și sprijină 
activ mișcările de eliberare na
țională, lupta popoarelor care se mai 
află sub dominația colonială, efortu
rile de afirmare liberă a tuturor na
țiunilor.

Acordăm, de asemenea, o mare 
însemnătate lăi sirii relațiilor cu ță
rile care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, sprijinirii e- 
forturilor lor de a-și apăra și con
solida independența națională, de 
a-și asigura propășirea economică și 
socială. Această colaborare se Înscrie 
In politica generală a țării noastre 
de întărire a solidarității cu forțele 
antiimoerialiste. de promovare a 
dreptului fiecărui popor de a-și va
lorifica bogățiile naționale in inte
res propriu.

Apreciem că una din nroblemele 
cele mai importante ale zilelor noas
tre este lichidarea fenomenului sub
dezvoltării. a decalajelor ce se men
țin în nivelul de dezvoltare al unor 
târî ca rezultat al politicii colonia
list» și neocolonialist» de exploatare 
Și asuprire a altor popoare. Se im
pune generalizarea unor relații eco
nomice echitabile, care să stimuleze 

progrcsul rapid al tuturor țărilor și 
in primul rind al celor în curs de 
dezvoltare, instaurarea in lume a 
unei ordini economice noi, cu ade-. 
vârât democratice, in care fiecare 
națiune sâ poată participa in con
diții de deplină egalitate și in mod 
avantajos la schimbul mondial de 
valori materiale și culturale, sâ poa
tă beneficia de cuceririle științei și 
tehnicii înaintate, ale civilizației mo
derne. Lichidarea împărțirii lumii in 
țări bogate și țări sărace, apropierea 
și egalizarea nivelurilor de dezvol
tare economică a statelor constituie 
o condiție obiectivă a progresului 
întregii omeniri, a înseși păcii și 
securității in lume.

Asigurarea unui climat de pace și 
înțelegere Intre națiuni impune li
chidarea focarelor și surselor de în
cordare și conflict care se mai 
mențin in lumea de azi, soluționa
rea pașnică a tuturor litigiilor inter
statale, evitarea înfruntărilor armate 
care pun în pericol pacea întregii 
lumi. în acest sens am salutat dez
angajarea militară in Sinai și Golan 
și apreciem că este necesar să se 
continue cu stăruință eforturile pen
tru a se ajunge la o soluție deplină 
care să ducă la instaurarea unei păci 
trainice și drepte in Orientul Mijlociu. 
Pentru aceasta trebuie să se por
nească de la imperativul retragerii 
trupelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate in urma războiului din 
1967, al asigurării independenței și 
integrității tuturor statelor din a- 
ceastă zonă, precum și de la nece
sitatea soluționării problemei po
porului palestinean în conformitate 
cu aspirațiile sale naționale legitime.

în ce privește Indochina, conside
răm că trebuie să se depună în con
tinuare eforturi susținute in vederea 
înfăptuirii acordurilor de la Paris, 
asigurindu-se o pace trainică in a- 
ceastă zonă si respectarea dreptului 
popoarelor vietnamez, khmer și lao
țian de a-și soluționa singure pro
blemele, fără amestec din afară.

Ne pronunțăm pentru adoptarea 
de măsuri concrete in vederea solu
ționării problemei cruciale a timpu
rilor noastre — dezarmarea generală 
și in primul rind nucleară, in care 
sint vital interesate toate popoarele 
lumii. Eliberarea omenirii de povara 
cursei înarmărilor și de pericolul 
războiului nuclear ar deschide o 
nouă epocă in înflorirea societății 
omenești, in dezvoltarea progresului 
și civilizației pe planeta noastră.

Găsirea soluțiilor unanim ac
ceptabile pentru marile probleme 
care confruntă omenirea contempo
rană reclamă prezența activă in po
litica mondială a tuturor țârilor, fie 
ele mari, mijlocii sau mici. Toate 
popoarele — indiferent de mărimea 
lor, de puterea economică sau mili
tară — sint chemate să contribuie 
nemijlocit, ca state suverane, egale 
în drepturi, la rezolvarea marilor 
probleme ale omenirii. Aceasta este 
o condiție fundamentală a democra
tizării relațiilor internaționale, a li
chidării politicii de monopol și de 
dictat, a instaurării unei adevărate 
egalități între toate statele. Numai 
așa se va putea ajunge la o pace 
trainică în lume.

Considerăm că o contribuție im
portantă pot aduce, în acest sens, 
Organizația Națiunilor Unite, orga
nismele sale. După convingerea 
noastră, O.N.U., celelalte organisme 
internaționale trebuie să-și sporeas
că rolul și eficienta în viața inter
națională, să contribuie mai activ la 
procesul de democratizare a relații
lor interstatale, la respectarea prin
cipiilor dreptului internațional, la 
asigurarea păcii și securității in 
lume.

Stimate tovarășe Tito,
Doresc, in încheiere, să-mi exprim 

convingerea că intilnirea noastră va 
marca un nou și important moment in 
întărirea și dezvoltarea relațiilor de 
colaborare frățească dintre partidele 
șl țările noastre, va demonstra incă 
o dată că prietenia româno-iugoslavă 
are temelii puternice, că România și 
Iugoslavia sint hotărite să coopereze 
tot mai intens in marea operă de 
edificare socialistă pe care o înfăp
tuiesc popoarele lor, in lupta gene
rală pentru împlinirea asoirațiilor și 
idealurilor de progres, colaborare și 
pace ale omenirii, pentru făurirea 
unei lumi mai bune, mai drepte pe 
planeta noastră.

Cu aceste ginduri, doresc să toas
tez in sănătatea dumneavoastră, 
dragă tovarășe Tito, a tovarășei 
Iovanka Broz !

— în sănătatea tuturor oaspeților 
din Iugoslavia prietenă !

— Pentru prosperitatea șl fericirea 
popoarelor iugoslave !

— Pentru înflorirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre parti
dele, popoarele și țările noastre !

— Pentru triumful socialismului și 
păcii in lume 1 (Aplauze).

Cei doi președinți 6inl salutați cu câldurâ de cetățenii prezenți pe aeroport

(Urmare dîn pag. I)

române din Iugoslavia. Respectarea 
deplină a drepturilor lor reprezintă 
un clement esențial in intârirca prie
teniei intre cclc două țări.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Deși de la ultima noastră intilnire 

la Brioni nu a trecut multă vreme, 
intre timp in lume au avut loc multe 
evenimente, ceea ce necesită un 
schimb minuțios de păreri. In pofida 
unor desfășurări pozitive, situația din 
lume este și in continuare împovă
rată cu multe pericole. în procesul 
de destindere a încordării s-a ob
ținut un oarecare progres. Totuși, 
multe țări mai sint incă expuse a- 
mestecului și presiunii din afară. De 
aceea, este necesar a continua efor
turile pentru ca procesele de destin
dere să cuprindă toate părțile lumii 
și pentru ca la soluționarea proble
melor internaționale arzătoare să 
participe in mod egal toate țările, 
indiferent de mărimea lor, sistemul 
lor social și dezvoltarea lor economi
că. Numai în astfel de condiții și pe 
baza aplicării consecvente a prin
cipiilor coexistenței active și pașnice 
este posibilă asigurarea păcii trainice 
și a progresului general in lume.

în această direcție este îndreptată 
șl activitatea țărilor nealiniate. La 
cea dc-a patra Conferință din Alge
ria ele au militat in mod energic 
pentru soluționarea problemelor atit 
politice, cit și economice ale lumii 
contemporane. Țările nealiniate au 
contribuit foarte mult ca aceste pro
bleme să devină obiectul nu numai 
al dezbaterilor in cadrul forurilor 
internaționale, ci și al acțiunilor con
crete pentru soluționarea lor. Cit de 
justificate au fost aceste avertismen
te ale celor nealiniați a demonstrat-o 
și criza energetică, care a indicat ur
gența unor schimbări radicale in sis
temul actual de relații economice 
neegale in drepturi.

Bineînțeles, Iugoslavia și România 
sint interesate îndeosebi de situația 
din Europa. Cele două țări ale noas
tre se angajează activ pentru depă
șirea împărțirii in blocuri și pentru 
crearea unui astfel de sistem care va 
asigura independența politică și eco
nomică, suveranitatea și integritatea 
teritorială tuturor statelor europene, 
în acest scop am colaborat apropiat 
și am dat contribuția noastră la pre
gătirea și activitatea de pină acum a 
Conferinței pentru securitatea și co
laborarea europeană.

Trebuie să constatăm cu regret că 
există rezistență in calea terminării 
ei cit mal rapide și cu succes. Evi
dent, această rezistență vine din 
partea acelor forțe care nu au in
teresul liniștirii și al destinderii în
cordării. Va fi de aceea nevoie^cTe a" 
se depune eforturi în continuare 
pentru a se ajunge la un acord cu 
privire la securitatea și colaborarea

PRIMIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare clin pag. I)

intre Partidul Comunist

laborare rodnică, multilaterală, In
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, ....
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, spre binele popoarelor 
român și iugoslave, in interesul cau
zei socialismului, păcii și progresu
lui in lume".

La ora 11,00, aeronava preziden
țială, escortată de reactoare ale for
țelor noastre armate, a aterizat.

La coborirea din avion, președin
tele Iosip Broz Tito și tovarășa Io
vanka Broz sint salutați cu căldură 
și prietenie de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Iosip Broz Tito iși string în
delung miinile, se îmbrățișează, cu 
bucuria revederii.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Iovanka Broz 
se îmbrățișează cu căldură.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz.

Din partea română au fost de față 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Maxim Berghianu, Lina Cio- 
banu, Florian Dănălache, Emil Dră
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, general de ar
mată Ion Ioniță, Ștefan Andrei, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guver- 

europeană și pentru deschiderea per
spectivei unei stabilizări trainice pe 
continentul nostru. Acest lucru este 
in interesul nu numai al popoarelor 
din Europa, ci și al păcii și colabo
rării in lumea întreagă.

Este clar că pacea in lume este 
indivizibilă și că tot ceea ce arc loc 
in alte regiuni, mai ales in Orientul 
Apropiat și in zona mediteraneană, 
sc reflectă direct și asupra situației 
și evoluției din Europa.

Acordurile cu privire la încetarea 
focului și la dezangajarea forțelor 
de la Sinai și Golan noi le privim 
ca primii pași de început in direcția 
găsirii unei soluții a problemelor 
Orientului Apropiat. Situația de a- 
colo este încă nesigură. Că perico
lele nu au trecut o confirmă și re
centele acțiuni agresive ale Israelu
lui împotriva Libanului, precum șl 
unele declarații recente ale persona
lităților de răspundere din Israel, 
care arată că in politica cunoscută a 
acestei țări, cu regret, incă nu exis
tă schimbări esențiale.

Noi considerăm — repet acest lu
cru și de data aceasta — că pacea 
trainică se poate realiza numai prin 
retragerea neintirziată a Israelului 
de pe toate teritoriile ocupate, prin 
recunoașterea poporului arab din 
Palestina, a drepturilor naționale de 
independentă si de a avea stat pro
priu, precum și a mișcării de elibe
rare palestinene ca unicul reprezen
tant legitimai poporului palestinean.

Nu m-aș referi cu această ocazie 
5i la multe alte probleme care îm
povărează relațiile internaționale, 
probleme in care poziția celor două 
țări ale noastre este cunoscută și 
pentru a căror rezolvare ele se an
gajează in mod activ.

Este cu totul de ințeles faptul că 
Iugoslavia și România, ca țări socia
liste, colaborează cu succes pe plan 
internațional. Relațiile intre Româ
nia si Iugoslavia, in general. pot 
servi drept exemplu de colaborare 
intre țări.

Folosesc această ocazie, dragă to
varășe Ceaușescu, pentru a mențio
na si meritele dumneavoastră perso
nale pentru astfel de relații si pen
tru contribuția mare pe care ați 
dat-o nu numai la construcția socia
listă a României, ci și pentru afir
marea relațiilor egale în drepturi 
intre state, pentru înțelegerea mai 
bună intre popoare și pentru întă
rirea păcii.

La sfirșit, încă o dată îmi exprim 
mulțumirea pentru invitație și ospi
talitate, avind convingerea că și ac
tualele noastre convorbiri vor repre
zenta un nou imbold pentru întări
rea prieteniei și a colaborării rod
nice intre cele două țări socialiste 
ale noastre.

Ridic acest pahar in sănătatea 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
in ■ sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru prosperitatea Re
publicii Socialiste România, pentru 
prietenia popoarelor noastre (A- 
plauze).

nului, conducători ai unor instituții 
centrale, generali.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vasile Șandru, și 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, Petar Dodik.

Președintele Iosip Broz Tito este 
însoțit de Gemal Biedici, președinte
le Consiliului Executiv Federal, 
membru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
loș Minici, vicepreședinte al 
siliului Executiv Federal, 
federal pentru afacerile 
membru al Prezidiului 
Comuniștilor din Iugoslavia. 
Aleksandar Girlicikov, membru 
Prezidiului 
din Iugoslavia, 
bleme i..------- ... ------
tetul Executiv al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din 
ing. Dușan Skrebici, j 
Consiliului Executiv al 
Republicii Socialiste Serbia,

Mi- 
Con- 

secretar 
externe, 
Uniunii 

dr. 
_______, _____ al 
Uniunii Comuniștilor 

secretar cu pro- 
intemaționale in Comi-

Iugoslavia, 
președintele 

1 Adunării 
__ ___ _______  __ LI... mem

bru al Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Serbia, Mi
lorad Birovliev, membru al Consi
liului Executiv Federal, președin
tele Comitetului Federal Dentru Pla
nificare Socială, de consilieri și ex- 
perți.

O gardă militară prezintă onorul. 
Sint intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia și Republicii Socialiste 
România. în semn de salut sint traso 
21 salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Iosip Broz Tito trec in re
vistă garda de onoare.

Urmează prezentarea șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și a persoanelor ofi
ciale române venite in intimpirțare.

Convorbiri oficiale
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fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Ștefan Birlea, directo
rul Cabinetului președintelui repu
blicii, Vasile Șandru, ambasadorul 
țării noastre la Belgrad, Ion Ciubo- 
taru, director in M.A.E.

Din partea iugoslavă : Gemal Bie
dici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Miloș Minici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, se
cretar federal pentru afacerile ex
terne, membru al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Aleksandar Girlicikov, membru al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, secretar cu probleme 
internaționale in Comitetul Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Dușan Skrebici, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste Serbia, 
membru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
Milorad Birovliev, membru al Consi
liului Executiv Federal, președintele 
Comitetului Federal pentru Planifi
care Socială, Petar Dodik, ambasado
rul Iugoslaviei in România, Alek
sandar Sokoraț, șeful Cabinetului 
președintelui republicii, Mio Kîr- 
gici, director a.i. al Direcției pentru 
țările vecine din Secretariatul Fe- 

‘deral pentru Afacerile Externe, Bo- 
'jîdâf "Bukumirici. consilier al Am
basadei R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Reluînd dialogul la nivel înalt, sta-

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport scandează minute in șir 
„Ceaușescu—Tito", „Trăiască prie
tenia dintre popoarele român și 
iugoslave".

In aplauzele entuziaste ale mulți
mii. președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito iau loc intr-o ma
șină escortată de motocicliști, in- 
dreptindu-se spre reședința rezerva
tă inalților oaspeți.

Aceeași ambianță sărbătorească, 
caldă, o regăsim pe întregul traseu, 
unde mii și mii de cetățeni ai Ca
pitalei salută cu însuflețire pe cei 
dai președinți, care răspund cu cor
dialitate acestor manifestări de sti
mă și prietenie.

Pe marile artere străbătute de co
loana oficială, in Piața Scinteii, la 
Arcul de Triumf și in Piața Aviato
rilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito sint intimpinați cu 
puternice urale. Dind glas sentimen
telor pe care le încearcă in aceste 
clipe deosebite populația Capitalei, 
întregul nostru popor, pe mari pan
carte se pot citi urările : „Trăiască 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, trăias
că tovarășul Iosip Broz Tito", 
„Trăiască Partidul Comunist Român, 
trăiască Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia", „Locuitorii Bucureștiu- 
lui salută cordial pe tovarășul Iosip 
Broz Tito și ii urează din toată ini
ma bun venit în România „Adre
săm popoarelor iugoslave, vecine și 
prietene, uțări de prosperitate și de 
noi înfăptuiri in măreața operă de 
construire a socialismului în Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via !“

Iată cadrul fertil in care a Început 
vizita tovarășului Iosip Broz Tito, 

«iată elementele care o definesc ca 
.■fcfo?houă și valoroasă contribuție la 

întărirea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și popoare — 
pe care socialismul le-a apropiat și 
înfrățit și mai mult — la creșterea 
influentei și a prestigiului socialis
mului in lume, la triumful ideilor 
de pace și cooperare internațională.

Depunerea
In cursul după-amiezii, tovarășul 

Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, împreună cu to
varășa Iovanka Broz au depus o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

împreună cu solii poporului iugo
slav prieten au venit sâ aducă un 
omagiu celor care au luptat pentru 
înaltele idealuri ale poporului român 
tovarășii : Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Federal, 
membru al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Miloș Mi
nici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe, membru al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, dr. Aleksandar Girlici- 
kov, membru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, secretar 
cu probleme internaționale in Comite
tul Executiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, ing. 
Dușan Skrebici, președintele Consi
liului Executiv al Adunării Republi
cii Socialiste Serbia, membru al Co
mitetului Central al Uniunii Comu- 

tornicit in ultimii ani ca o practică 
fructuoasă în relațiile româno-iugosla- 
ve. tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosîd Broz Tito au constatat cu satis
facție că, in perioada care a trecut de 
la ultima lor intilnire, din iulie 1973, 
la Brioni, legăturile de prietenie, 
bună vecinătate și colaborare dintre 
România și Iugoslavia, bazate pe 
egalitate in drepturi, încredere și 
respect reciproc, precum și conlucra
rea rodnică dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia s-au intensificat și 
s-au îmbogățit continuu, in interesul 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Iosip Broz Tito au avut, 
de asemenea, un schimb de vederi 
asupra situației internaționale actua
le, convorbirile relevind pozițiile 
constructive ale celor două țări in 
abordarea principalelor probleme cu 
care se confruntă omenirea contem
porană, voința lor de a-și aduce și 
în viitor o contribuție activă la pro
movarea unei noi politici, a unor noi 
relații intre state, la edificarea unei 
lumi a păcii, colaborării și înțelegerii 
Intre națiuni.

-Examinindu-se evoluția lucrărilor 
Conferinței general-europene de la 
Geneva, s-a apreciat că trebuie de
puse în continuare eforturi susținu-

Tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Iovanka Broz au vizitat expoziția 

permanentă a U CE COM

Tovarășa Elena Ceaușescu și to
varășa Iovanka Broz, însoțite de 
tovarășele Razia Biedici și Maria 
Mănescu, de alte persoane oficiale 
române și iugoslave, au vizitat, luni 
după-amiază, expoziția permanentă a 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești.

La sosire, președintele UCECOM, 
Florian Dănâlache, intimpină pe to- 

unei coroane
niștilor din Serbia, Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele Comitetului Fede
ral pentru Planificare Socială, Petar 
Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

La solemnitate au luat parte to
varășii Emil Drăgănescu, Ștefan 
Voitec, general de armată Ion Io- 
niță, George Macovescu, Vasile San
dru, ambasadorul României la Bel
grad, Nicolae Popa, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular mu
nicipal București, general-locote- 
nent Constantin Popa.

La sosirea inalților oaspeți, o com
panie militară aliniată pe platoul din 
fața monumentului a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei.

După depunerea coroanei s-a 
păstrat un moment de reculegere.

In continuare, cei prezenți au vi
zitat rotonda monumentului.

In încheierea solemnității, pre
ședintele Iosip Broz Tito și tovarășa 
Iovanka Broz, celelalte personalități 
române și iugoslave au primit defi
larea gărzii de onoare.

(Agerpres)

te In vederea Încheierii cu succes a 
conferinței.

In cursul convorbirilor a fost rele
vată necesitatea ca toate statele 
să-și orienteze eforturile în direcția 
sprijinirii soluționării pe cale politi
că a problemelor Orientului Mijlo
ciu, care să ducă la o pace dreaptă 
și trainică, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor din zonă, cauzei 
păcii in lume.

S-a subliniat 
le consolidării 
spre destindere „. ________ r--
fi atinse prin participarea activă și 
egală a tuturor țârilor, indiferent de 
mărimea lor, la rezolvarea proble
melor complexe ale contemporanei
tății. A fost evidențiată, totodată, 
necesitatea imperioasă a stabilirii 
unei noi ordini economice și politi
ce. care să favorizeze lichidarea de
calajului ce mai desparte țările pu
ternic dezvoltate de cele in curs de 
dezvoltare, un progres mai rapid al 
acestora din urmă, ca premisă a pă
cii și stabilității in lume, a colaboră
rii multilaterale in beneficiul tutu
ror popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă de deplină înțelegere și 
stimă reciprocă, de prietenie tradi
țională și colaborare strînsă ce ca
racterizează relațiile dintre cele două 
partide, țări și popoare.

că perspectlve- 
cursului pozitiv 

și colaborare pot

varășele Elena Ceaușescu șl Iovanka 
Broz, urindu-le bun venit, iar tinere 
fete in pitorești costume naționale 
le oferă frumoase buchete de flori. 
Drept amintire, oaspetele țin să se 
fotografieze alături de gazde.

Vizita in această amplă expoziție, 
care prezintă aproximativ 20 000 de 
obiecte, rod al talentului, fanteziei și 
indeminării membrilor cooperativelor 
meșteșugărești, incene cu'standurile 
rezervate confecțiilor, textilelor șl 
tricotajelor. Tovarășa Iovanka Broz 
se interesează de modul cum sint 
organizate cooperativele meșteșugă
rești, de participarea femeilor și ti
neretului la activitatea din acest 
domeniu.

în sectorul de produse artizanale 
reține atenția felul cum au fost puse 
in valoare țesături și motive tradi
ționale de o mare frumusețe.

în continuarea vizitei se face un 
popas în fața unui interior amenajat 
cu piese moderne de inspirație 
populară. Tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Iovanka Broz vizitează 
apoi alte sectoare ale exooziției 
ilustrînd preocupările membrilor ce
lor 400 de cooperative meșteșugărești 
din întreaga țară.

în încheiere are loc o prezentare 
a costumelor populare specifice di
feritelor zone etnografice ale țării, 
precum și a unor confecții in care 
s-au folosit cu ingeniozitate, într-o 
interpretare modernă, elemente de
corative și țesături tradiționale.

Luindu-și rămas bun, tovarășa 
Iovanka Broz asigură pe gazde că va 
păstra o impresie de neuitat despre 
tot ce s-a făcut in România pentru 
conservarea uriașei bogății pe care o 
constituie arta populară, pusă atit de 
bine in evidență în această Intere
santă expoziție.
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Dacă 
înmulțim 
cu 52...

Inspectoratul județean Boto
șani al Ministerului de Interne 
a ?r5aPizat. 0 ..sâptăminâ a circulației**. timp in care au fost 
supuse controlului numeroase 
autovehicule. Bilanțul : 15 con
ducători auto au fost găsiți la 
volan sub influența alcoolului, 

au depășit limita de viteză 
legală. 33 de autovehicule aveau 
starea tehnică necorespunză
toare, alții au efectuat depășiri 
neregulamentare și riscante, al- 
t» — 27 la număr — și-au pier
dut permisele de conducere, 
alții... Dar să ne oprim aici și 
sa reținem atenția cititorului 
doar cu faptul că dacă aseme
nea „sâptămină n circulației** 
s-ar organiza in fiecare... săptă- 
mină a anului și dacă inmulțim 
cifrele de mai sus cu 52...

Scînduri 
zburătoare

De la UFET Roznov a fost 
expediat spre Galați, încărcat 

vagonul cu nr. 
55455525341. In gara Roznov, 
după numai două ore de la în
tocmirea actelor de rigoare, va
gonul respectiv a fost cuplat la 
trenul marfar nr. 53418. Nefiind 
legate in vagoane, conform 
normelor elementare de si
guranța circulației, îndată după 
pornirea mărfarului, scindu- 
Țtle au inceput să zboare, care 
încotro, de-a lungul căii ferate, 
creind un mare pericol de ac
cidente. Din fericire, la ora aceea 
nu se aflau călători pe lingă li
nia ferată și nici alte trenuri. 
După atitea scinduri semănate, 
urmează culesul sancțiunilor, la 
care cei implicați nu vor mai 
sta de... lemn !

Speculă cu... 
trandafiri

I 
i

Numele și prenumele : Aurel 
Crețu. Virsta : 50 de ani. Domi
ciliul : Rm. Vilcea, zona 1 Mai, 
blocul 10, scara C, apart. 1. Ocu
pația : traficant de... trandafiri. 
Locul de acțiune : Arad. De aici 
cumpăra butași de trandafiri in 
cantități... industriale, pe care 
le vindea apoi cu suprapreț. $i 
uite-așa, fir cu fir, s-au adunat 
bănuț cu bănuț, pină la suma 
de 235 934 lei. în prezent, aflind 
că este dat in urmărire penală, 
a dispărut de la domiciliu. Cine 
ll intilnește și poate da relații 
este rugat să se adreseze orga
nelor de miliție.

Nu săriți»

din tren!
Dobre Ștefan, din satul Drogu, 

județul Brăila, s-a urcat din 
stația Făurei in acceleratul 621, 
de pe ruta București-Iași. După 
pornirea garniturii și-3 dat 
seama că făcuse o confuzie : al
tul era, de fapt, trenul cu care 
trebuia să călătorească. A luat 
hotărirea necugetată de a sări 
din tren și... Avea doar... 14 ani 1

Se poate 
si asa

» ♦

Ne scrie pensionarul Petre 
Ungureanu din Cluj, Piața Mi
hai Viteazu. nr. 11 : „Am citit 
de multe ori in ziar critici în
dreptățite la adresa unor func
ționari care poartă oamenii pe 
drumuri— Și eu am avut ase
menea necazuri, dar iată că 
acum trăiesc o mare satisfac
ție : avind nevoie de două acte 
de la Tribunalul județean Gorj, 
pentru stabilirea vechimii in 
muncă, unul din 1959 și altul 
din 1960, am făcut, ca omul, o 
cerere șl am inceput, ca de 
obicei, să aștept... Dar, In nu
mai trei zile, mi-au sosit la 
Cluj, in plicul pe care vi-1 tri
mit ca martor ambele acte. Ia
tă — mi-am zis in sinea mea — 
că se poate și așa, adică fără 
aminări’și fără enervări. Zău 
c-ar merita o vorbă bună la 
ziar". Intr-adevăr.

Rubrică redocîoîfi de
Petre POPA
ți corespondenții „ScmieU*

O stagiune teatrali mnr- 
cată de inaugurarea nou
lui edificiu al Teatrului 
Național din București, in 
care noua clădire * Tea
trului Național din Craio
va și-a deschis porțile, 
care la Tg. Mureș și la 
Pitești se desfi'șonrft pr 
scenele unor noi lăcașuri 
de cultură ; un MMR lea- 
trai cc a inclus, alături de 
piesele lui Aurel Baranga, 
Paul Everac, D. R. Po
pescu, Titus Popov Ici, in
teresantele lucrări ale unor 
creatori mai tineri : o sta
giune care consemnează 
festivități numeroase ce au 
loc In teatrele din țară 
cc-și serbează un sfert 
de veac de la Înființare 
— iată numai citeva din
tre evenimentele ce ne 
îndreptățesc să n&znim ca 
anul teatral 1973—1974 să 
fie, prin împlinirile sale, 
la Înălțimea mărețului c- 
veniment pe care-l săr
bătorim peste putină vre
me : cea do-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei.

Astfel, rcrcrlndu-mă la 
viați teatrală a Capitalei, 
alături de „Un fluture pe 
lampă" de P. Everac. suc
ces permanentizat al Tea
trului Național, aș aminti 
In primul rind remarcabila 
creație scenică pe care o 
datarăm Teatrului „Bu- 
landra". Prin „Puterea și 
adevărul" de Titus Po- 
povici, colectivul amintit 
s-a dovedit a fi, o dală 
mai mult, un fervent in
terpret al teatrului-dezba- 
terc. al teatrului de idei, o 
„stație-pilot" de regindire 
a spațiului de joc in per
spectiva relației optime cu 
spectatorii. Am putut ur
mări reușite montări cu 
„A opta zi, dls do dimi
neață" de Radu Dumitru 
la Teatrul „C. I. Nottara", 
piesă impresionantă prin 
forța apelului la pace, la 
omenie, sau cu „Intr-o 
singură seară" de Iosif Na- 
ghiu, text remarcabil prin 
pledoaria pc care o face 
pentru prietenie și ale cărui 
calități au crescut simțitor 
prin spectacolul de la 
„Bulandra". sau cu ..Sim- 
băta la Veritas" de M.R. la- 
coban. ,.Hamlet", in regia 
lui Dinu Ccrnescu. tot la 
Teatrul ,.C. I. Nottara". a 
fost cu adevărat un eve
niment al scenei noastre.

Fe de altă parte, trebuie 
precizat că am fost — și 
in ultima perioadă — mar

torii amplificării șl dez
voltării unui fenomen ce 
s-a făcut remarcat cu 
pregnantă tn ultimii ani : 
efervescența creatoare a 
colectivelor artistice din 
tară, soldată cu o sensibilă 
deplasare a interesului tea
tral dinspre București spre 
„provincie".

Un succint bilanț «1 sta
giunii teatrale a și confir
mat valoroasa contribuție 
adusă de multe dintre a- 
ceste teatre la opera de e- 
ducațle culturală a publi
cului spectator. Deosebit 
de meritorie In ■ acest sens

nrsc de tentralltate", nu 
mft gindesc numai la arta 
spectacolului, ci șl la pre
ocupările lor de descope
rire a unor noi autori șl 
noi texte (in premiere ab
solute), de diversificare a 
formulelor de spectacol, do 
creștere — perfecționare și 
auloperfecțlonare — profe
sională, de atragere și mo
delare spirituală, pe cele 
mai inventive căi, a pu
blicului.

Inițiativele locale — unele 
organizate sub egida fi
lialelor A.T.M. — iniția
tive pe care le-am dori șl

drumul său ascendent, 
trebuie totuși. Intr-un spi
rit de binevenită exigență, 
să relevăm și unele aspec
te ce frinează dezvoltarea 
armonioasă a teatrului 
nostru și. In primul rind, e- 
ficionța acestuia asupra 
maselor de spectatori. Să 
ne întrebăm astfel de ce 
un alt leatni — Teatrul 
„Ion Creangă" — nu și-a 
putut încă găsi șl defini 
profilul specific ; de ce un 
teatru ca „Ion Vasllescu" 
optează pentru un reper
toriu facil, sub posibilită
țile colectivului artistic ;

ÎN DEZBATERE, PROBLEMATICA TEATRALĂ 

ACTUALĂ

mi s-a părut a fi, de 
pildă, munca de creație 
scenică înfăptuită de co
lectivul Teatrului Național 
din Iași, in realizarea spec
tacolului „Istoria hiero
glifică" a lui Dimitrie Can- 
temir, precum și a unor 
judicios selectate lucrări 
românești.

Se mai desprind, în ac
tuala stagiune, realizări 
de ecou la Teatrul Na
țional din Cluj cu „Meș
terul Manole" de Lucian 
Blaga. la Teatrul de stat 
din Ploiești cu „Diogene 
ciinele" de Dumitru Solo
mon. la Teatrul ,.Maria 
Filotti" din Brăila (cu lu
crări de M. Sebastian și 
A. Strindberg) sau pe sce
nele din Constanța, Birlad, 
Botoșani. Oradea. Bacău.

Subliniind contribuția 
unor asemenea colective 
la ceea ce numim, cu 
mlndrie, „conceptul roma-

mal variate, au Îmbogățit 
peisajul nostru teatral : 
poezia, proza șl muzica 
și-au găsit tot mai des 
locul pe scenă cu prilejul 
unor recitaluri de înaltă 
ținută artistică, cum ar fi 
cel al Irlnei Răchițeanu sau 
al spectacolelor de poezie 
de la Craiova. Oradea. 
Dezbaterile teoretice, ca 
și confruntările in do
meniul creației interpreta
tive — demne de mențio
nat mi se par cele de la 
Bacău. Brăila, sau de la 
Baia Mare, unde actorii au 
cobprit in mină să-și cu
noască eroii și spectatorii 
— au contribuit la stator
nicirea unui climat cultu
ral elevat, propice dezvol
tării artei noastre tea
trale.

Considerind că există te
meiuri ca teatrul româ
nesc să pășească cu suc
ces In acest an jubiliar pe

de ce apar, chiar pe unele 
scene centrale bucureștene 
și texte minore, artifi
cioase, cu conflicte și eroi 
străini de realitățile noas
tre contemporane, lucrări 
elaborate in scopuri pur 
comerciale — deși există o 
bogată dramaturgie na
țională și universală, cla
sică și contemporană, re
comandată și pusă oricind 
la dispoziție de către di
recția de specialitate diâ 
cadrul Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste; 
de ce un centru cultural 
de importanță republicană, 
cum este Bucureștiul, și be
neficiind de un număr im
presionant de forțe artis
tice nu acoperă încă, prin 
numărul, dar mai ales prin 
varietatea și valoarea spec
tacolelor, cerințele cres- 
cinde ale publicului specta
tor. cu toate că există, e- 
vident, și inițiative și po-
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Remarcabile prezențe 
muzicale românești

în Belgia
O recentă vizită In 

Belgia, țară cu un ra
finat nubile meloman, 
prilejuiește plăcuta 
constatare a unei ac
tive prezențe româ
nești In bogatul pci- 
sa| muzical belgian. 
De pildă, In cadrul 
Festivalului muzical 
internațional Hainaut 
— Festivalul Wallo- 
nlel — alături de for
mații do mare prestigiu 
a participat șl orches
tra de cameră „Bucu
rești", dirijată de Ion 
Voicu — care a întru
nit sufragii unanime. 
In special, pentru 
„seara Mozart" oferită 
de muzicienii români, 
de virtuosul nostru 
violonist. aprecierile 
publicului au fost din 
cele mai elogioase. A 
fost aplaudat in a- 
ceastă stagiune și re
citalul tinerei pianiste 
Dana Protopopcscu. 
Răsfoind agenda mani
festărilor găsim, prin
tre evenimentele ar
tistice de seamă ale 
orașului Dison. spec
tacolele date de an
samblul „Carpațl" din 
Cimpulung-Muscel și 
concertele oferite de 
soliștii Operei din 
Ciul : Angela Nemeș 
și Traian Popescu. Se 
pregătește acum la 
celebra casă de discuri 
„Pathd Marconi" un 
disc cu Dinu Li- 
patti, iar la Festivalul 
Flandrei sint din nou 
așteptați oaspeți ro
mâni. Cele patru mari 
orchestre simfonice

ale Belgie! au In re
pertoriu pagini de E- 
nescu șl Paul Con- 
6tantinescu.

Poate cel mal Im
portant eveniment al 
stagiunii il constituie 
prezentarea operei 
„Traviata" de Verdi, 
In versiunea concepu
tă de celebrul core
graf Maurice Bdjart, 
care a fost blr.e se
condat in intențiile 
sale de baritonul Ni- 
colae Herlea, in rolul 
lui Germont : solistul 
român a înțeles per
fect sobrietatea la care 
B^.iart iși invita inter- 
prețil, dar a adus In 
plus măiestria impe
cabilă a frazării, muzi
calitatea ce a impri
mat montării o deose
bită însuflețire.

Una din manifestă
rile de prestigiu ale 
stagiunii este și des
chiderea expoziției 
„George Enescu" la 
Muzeul instrumente
lor vechi din Bru
xelles. Remarcind In 
mod special acest lu
cru, Roger Pernay, 
directorul uniunii pen
tru difuzarea artei 
muzicale, ne declara : 
..Știu că la Paris ex
poziția românească a 
avut un mare ecou. In 
Belgia, Enescu este 
tot atit de binecunos
cut ca si in Franța și 
modul in care această 
manifestare a fost 
primită de public con
stituie cea mai bună 
dovadă". La rindul 
său, criticul muzical

al ziarului „Le Solr", 
M. Slcginan, si-a îm
părtășit satisfacția 
față de prezentele ro
mânești față de suc
cesul cintăretllor, In
strumentiștilor. baleri
nilor români pe sce
nele belgiene.

Am reținut. In fine, 
declarațiile d-lui Gas
par Verockcn. direc
tor In Ministerul Cul
turii francofone : „Aș 
vrea să spun că pre
zența românească se 
Impune In mod deose
bit atit ca ținută, cit 
și ca valoare. Motivele 
noastre de satisfacție 
sint cu atit mai în
dreptățite cu cit slnt 
binecunoscute relații
le de prietenie ro- 
mâno-bclglenc, Iar 
contactul direct cu 
muzica românească sl 
slujitorii el nu poate 
dccit contribui la 
stringerea acestor le
gături".

Constatări care nu 
pot decit să bucure, 
demonstrlnd, o dată 
In plus, prestigiul bi
nemeritat al școlii 
muzicale românești 
peste hotare, Însemnă
tatea atit de evidentă 
a schimburilor cultu
rale pentru mal buna 
cunoaștere a valorilor 
artistice ale fiecărui 
popor, pentru prețui
rea si înțelegerea re
ciprocă.

Smaranda
OȚEANU

-------------- IMAGINI DIN ALBUMUL EDILITAR AL TĂRII -------- -—«

Orașul Zalău, ca de altfel toate orașele țării noastre, ca
pătă pe zi ce trece noi dimensiuni, noi frumuseți, o nouă

Bărnuțlu" șl „Troian" s-a mal scris și s-a mal vorbit. De 
dala aceasta, prezentăm citeva recente obiective socio
culturale din Piața Libertății : COMPLEXUL COMERCIAL

„MERCUR" — arh. Doina Mateescu (foto 1), HOTELUL 
„POROLISSUM" — arh. Gheorghe Florescu (foto 2) șl CASA 
DE CULTURA A TINERETULUI — arh. Nlcolae Litvin (foto 3)

t V

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Curs de limba germană.
10.30 Curs de limba franceză.
11,00 Lumea minunată a animației. 
16,00 Curs de limba rusă.
16,30-17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 Virstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
18.30 Legile țării — legile noastre.
18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
20,00 Revista economică TV.
20.25 Seară de teatru : „Castllia- 

na‘‘ de Lope de Vega. Spec
tacol cu public transmis din 
Sala Comedia a Teatrului 
National „I. L. Caragiale".

22,00 Ziditorii lumii noi. Spectacol 
de eîntece muncitorești și de 
dansuri.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Film serial : „Căsătorii da 
conveniență" — producție a 
studiourilor cehoslovace.

20,50 ,,Nu-l niciodată prea tirzlu- 
melodii distractive șl roman
țe

21,10 Reportaj TV : La drum cu 
aparatul de filmat,

21.30 Telex.
21.35 Roman foileton : „Jurnalul 

doctorului Finlay".

cinema
e Cleopatra : PATRIA — 9.30;
15; 19.
q Duel pe autostradă : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
CASA FILMULUI - 10; 12,15;
15,45; 18; 20.15, SCALA — 8,30;
10,33; 12,30: 14,39; 16,45; 19; 21,15.
• Capcana : LUMINA — 0; 11,15;
13.30.
© Adam șl Eva in conflict : LU
MINA — 16; 18,15; 20,30.
e Vandana : LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI - 
8.30; 11.30; 14.30; 17,30; 20,15,’ la 
grădină — 20.45, FAVORIT — 9,15; 
12,15; 16.15; 19,15, GRADINA DOI
NA — 20,15, GRADINA DINAMO — 
20,15.
& 50 000 de dolari recompensă : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 5114) — 17,15; (5115) — 19,45, 
FESTIVAL - 9: 11.30; 13,45; 16,15; 
18.45; 21.15, la grădină - 20.15, FE
ROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
12.15; 20,30, GLORIA — 11.15; 13.30; 
16,15; 18.30. GRADINA TITAN —
20.30.
• Facerea lumii : GLORIA — 8,45. 
e Program de desene animate : 
DOINA — 9,45.
e Inima pe frlnghle î DOINA — 
11,15; 13.15; 16; 18.15; 20.30.
6 Lady Caroline : CENTRAL — 
9.30; 12; 14.30; 17.30; 20.15.
o La est de Java : VICTORIA — 
9.15; 12; 14.45; 17,45; 20,30, BU-
CEGI — 15.30: 13. la grădină —
20.30.
• Asediu cu surprize : GRIVITA
— 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. 
MOȘILOR — 16; 18; 20. la grădină
— 20,30.
a Balada soldatului j VIITORUL
— 15.30; 18; 20.
• Dragostea începe vineri : BU- 
ZEȘTI - 9.
• Afacerea Domlnlcl : BUZEȘTI
— 11.15; 13,30; 16; 18,15: 20,13, la 
grădină - 20,30.
a Felul de a fi — 14.30; 16,30, 
Fundătura - 18,43; 20.45 : CINE
MATECA (sala Union).
e Ceața : EXCELSIOR - 9.
o Joe Llmonadâ : EXCELSIOR — 
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20,30, GRA
DINA TOMIS - 20,30.
s Căluțul rolb : DRUMUL SĂRII
— 15.30; 18; 20.15.
• Luminile orașului : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.

e A tril pentru Iubire : FLO
RE ASCA — 15,30; 18; 20,15.
« Proprietarii : MIORIȚA — 8,45 
o Chitty, Chitty — bang, bang : 
MIORIȚA — 1(1.30; 13,30; 16,30;
19,39.
a Fiecăruia ce 1 se cuvine : VOL
GA — 9.30; 11,30; 13,30; 16; 13; 20. 
o Contesa WalewsRa : ARTA — 
15; 17.30; 20, la grădină — 20,15, 
FLAMURA — 11; 13,15; 15,45: 10; 
20,15. GRADINA AURORA — 20,15. 
o Porțile albastre ale orașului : 
FLAMURA - 9.
o Apașii : DACIA — 9; 11.15;
13.30; 16; 18.15; 20,30.
e» Un comisar acuză : VITAN — 
15.30; 18; 20.15. la grădină — 20.30. 
o Șapte păcate : MELODIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18; 20, 
la grădină — 20,30.
e Ce drum să alegi : LIRA — 
15.30; 18: 20.30, la grădină — 20,13. 
O Căpitanul Negru : FLACARA — 
15,30: 18; 20.15.
e Frații Jderi : FERENTARI — 
15,30; 19
e Plimbare in ploaia de primă
vară : POPULAR - 15.30; 18; 20,15. 
e Păcală : CRÎNGAȘI - 16; 18,45. 
o Cidul : MUNCA - 9; 12.30;
15,30; 19.
0 Cat Ballou : COSMOS — 14.30; 
16,30; 18,30; 20.30, RAHOVA — 16; 
18: 20.
o Farsă tragică : PROGRESUL — 
15.30; 17,45: 20.
o Iarna fierbinte : PACEA — 
15,45; 18: 20,15.
a Valea prafului de pușcă : UNI
REA — 16; 18,15. la grădină —
20,30.
• Ivan Kor.darev : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 19.

teatre
e Teatrul de comedie (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Fata 
Morgana — 20,30.
0 Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars .’ — 20.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
o Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova 
- 19.30.

„Investim anual de la buget — 
ne spune primarul Craiovei, ing. 
Vasilc Bulucea — peste 30 milioane 
lei pentru completarea dotărilor e- 
dilitar-sociale. Cerințele, raportate 
la nevoile populației, sint Insă mult 
mai mari. Nu pe toate le putem re
zolva atit de repede cit am dori. 
Cetățenii au înțeles. In spiritul Le
gii 20/1971, să participe el Înșiși la 
executarea unor lucrări de primă 
r^cco^tate."

‘ Intr-Sdevăr, In municipiul Craio
va, prin achitarea la timp de către 
majoritatea cetățenilor a sumelor 
stabilite pentru contribuția băncas-* 
că, prin participarea lor activă la 
acțiunile de muncă patriotică, s-a 
realizat — atit in anul trecut, cit și 
în prima jurrfătate a acestui an — un 
mare volum de lucrări de interes 
obștesc. „Munca politico-organizato- 
rică desfășurată permanent în rin
dul populației a stimulat participa
rea generală a locuitorilor la rezol
varea unor astfel de probleme" — 
ne spune primarul. Aflăm că, prac
tic, s-a procedat In felul următor : 
municipiul a fost împărțit In 24 de 
sectoare, corespunzător numărului 
organizațiilor de partid existente In 
cartiere. Deputății, președinții co
mitetelor de cetățeni și de inițiati
vă, sub Îndrumarea secretarilor or
ganizațiilor de partid, au vizitat 
stradă cu stradă, au stat de vorbă cu 
cit mai mulțl cetățeni, consultin- 
du-se cu ei atit asupra obiectivelor 
ce ar trebui construite, cit și asu
pra posibilităților proprii de parti
cipare la executarea lucrărilor. Ast
fel, In raport cu nevoile, in anumite 
cartiere, cetățenii meseriași s-au o- 
ferit să dea o mină de ajutor în 
timpul lor liber. în urma acestui 
dialog, care a cuprins toate cartie
rele orașului, 6-au conturat nume
roase propuneri. Aceasta a reprezen
tat prima fază a consultării — adi

că acea operație nu prea simplă, dar 
obligatorie, de sondare a cerințelor 
obștii. „Ea ne-a ușurat insă mult 
munca de organizare a adunărilor 
pe cartiere — ne explică in conti
nuare primarul — In care cetățenii 
înșiși trebuiau să hotărască lucrări
le ce urmau a fi realizate lntr-o 
zonă sau in alta. E adevărat, a tre
buit să organizăm multe adunări 
(două, trei, patru, cite au fost ne
cesare), dar n-am renunțat, pentru 
a da posibilitate locuitorilor să ho-

aveam ceva materiale In stoc, am 
primit altele prin repartiție, dar ele 
nu acopereau in întregime necesa
rul. Atunci am cerut sprijinul ce
tățenilor, și l-am primit, de a parti
cipa la acțiuni patriotice pentru a 
completa diferența prin stringerea 
și folosirea unor materiale recupe
rabile — ceea ce am și reușit pină 
la urmă".

Eforturile unite ale primăriei 
s-au soldat cu rezultate care au în
trecut așteptările : prin contribuția

PREOCUPĂRI ȘI REALIZĂRI ÎN
APLICAREA LEGII 20 LA CRAIOVA

târască In plenul obștii ce anume 
trebuie să facem".

Definitivarea in adunări a obiec
tivelor propuse a demonstrat Încă 
odată cit de judicios, de chibzuit 
știu cetățenii să-și rezolve propriile 
interese. Peste 80 la sută din cele 
200 de propuneri au vizat una din 
cele mai acute cerințe ale unei bune 
părți a populației : extinderea ali
mentării cu apă. „In urma centra
lizării propunerilor — ne spune 
M. Nâstase, prim-vlcepreședinte al 
comitetului executiv — ne-am dat 
seama că trebuia să introducem ali
mentarea cu apă pe un număr de 
peste 70 de străzi și străduțe. Pen
tru al doilea an de la aplicarea Le
gii 20. volumul era mare. Am fl 
putut cere cetățenilor să aminăm 
unele străzi. Am ținut Insă seama 
de aproape toate propunerile, pen
tru a ciștiga Încrederea acestora In 
propriile posibilități. E adevărat,

bănească, prin acțiuni patriotice, a- 
limentarea cu apă s-a introdus nu
mai in anul 1973 pe 28 km străzi. 
Pentru cine nu cunoaște Craiova 
s-ar putea ca această realizare să 
nu spună prea mult. Dar pe străzi
le pe care s-a Introdus alimentarea 
cu apă (Craiovlța-Veche, Romanești, 
Lunca Jiului, Gherceșli, Bariera 
Vilcii) ca reprezintă „istorie", pen
tru că acestea sint exact fostele 
„străzi ale săracilor" din Bănie.

Experiența anului 1973 avea să 
dea lucrărilor de interes obștesc un 
impuls și mai puternic pentru 1974 
și pentru anii următori. „Îmbunătă
țirile aduse Legii 20/1971 (de a se 
renunța la fixarea de obiective uni
ce pe oraș și a se construi obiecti
ve In fiecare cartier sau prin coope
rarea Intre două sau trei cartiere) 
au stimulat și mai mult interesul 
pentru executarea unor astfel de lu

crări — a ținut să ne precizeze tn 
Încheiere primarul. De ce ? Pentru 
că, in primul rind, toate obiectivele 
ce se construiesc sint hotărîte acum 
în exclusivitate de cetățeni, pe mă
sura nevoilor și puterii lor de parti
cipare. In al doilea rind, toți locui
torii care participă cu contribuție 
bănească beneficiază pe teritoriul 
în care locuiesc de ceea ce se con
struiește, chiar dacă e vorba de un 
simplu teren de joacă pentru copii".

Intr-adevăr, așa se prezintă lu
crurile. Pentru acest an, media con
tribuției bănești pe familie este mal 
mică dccit In anul trecut (47 lei). 
In schimb, au crescut diversitatea 
lucrărilor și posibilitățile de a be
neficia de ele toți cetățenii. O suc
cintă prezentare a obiectivelor afla
te in execuție (unele au și fost ter
minate) este cit se poate de eloc
ventă. Pe scurt, craiovenfr și-au pro
pus în 1974 ca, prin contribuția bă
nească, sâ extindă alimentarea cu 
apă pe incă 38 de străzi (12 km) ; 
să efectueze reparații ale străzilor 
și aleilor dintre blocuri pe o lungi
me de circa 10 km ; să amenajez» 
locuri de joacă pentru copii, tere
nuri și baze sportive în cartiere șl 
curțile școlilor pe o suprafață de 
14 000 mp; să dezvolte capacitatea 
grădiniței de copii din strada Re
cunoștinței cu încă 60 de locuri etc.

Dacă vom spune că la multe o- 
biective stadiul executării lor „la zi* 
se află in grafic (in cazul terenu
rilor de joacă si al bazelor sportive 
s-a luat chiar un avans apreciabil), 
nu facem altceva dpcit să consfințim 
o realitate : atit primăria, cit și ce
tățenii sint deopotrivă preocupați 
pentru executarea tuturor lucrărilor 
de interes obștesc. Iar rezultatele, 
dună cum se vede, sint pe măsura 
acestor preocupări.

Constantin PRIESCU
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Tovarășului WILLI STOPH 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
BERLIN

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zile! dumneavoastră de 
JjaȘ-ere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez. In numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, felicitări cordiale, împreună cu cele mal calde urări de sănătate 
și fericire personală, de noi succese in activitatea dumneavoastră, de
dicată înfloririi Republicii Democrate Germane.

Folosesc acest prilej pentru a-m! exprima convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană se tor dezvolta și adinei 
continuu, spre binele ambelor popoare, al unității țârilor socialisto, al 
cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale Domnului WALTER SCHEEL
Președintele federal al Republicii Federale Germania

BONN

îm? fnce deosebita plăcere să vă adresez, cu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, felicitările mele cordiale 
și cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes In activitatea pe 
care o desfășurați.

Constatind cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica Federală Germania, exprim convinge
rea câ viitorul ne va oferi noi prilejuri de a continua contactele și 
schimbul de păreri, în scopul întăririi legăturilor de prietenie și cola
borare dintre țările și popoarele noastre, în interesul securității și păci? 
în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HASSAN ai II-Iea
Regele Marocului

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a zflei de naștere, îmi este deo- 
lebit de plăcut să vă adresez cele mai cordiale felicitări, urări de să
nătate și fericire Maiestății Voastre, de prosperitate și progres poporului 
marocan prieten.

îmi reamintesc cu deosebită satisfacție întîlnirile avute cu Maiesta
tea Voastră, care au contribuit atît de fericit la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre cele două țări, la cauza menținerii pă
cii în lume.

Reînnoindu-vă urările cele mai călduroase, vă rugăm să primiți, Males- 
ta' ?. expresia sentimentelor mele de înaltă considerație.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

a R. P.
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a R. P. Mongole, 
Asociația de prietenie româno-mon- 
golă și Institutul Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea au 
organizat, luni, o adunare festivă. 
Au luat cuvintul prof. dr. Constantin 
Manolescu. prorector al Academiei 
de Știinte Economice, președinte al 
Asociației de prietenie româno-mon- 
golă, ziaristul Comei Piloff, mem
bru in comitetul de conducere al A- 
sociației, si Giambyn Niamaa, am
basadorul R.P. Mongole in țara noas
tră. în încheiere au fost vizionate 
filme documentare mongole.

prilejul Zilei naționale 
Mongole

Au participat Dumitru Turcuș și 
Alexandru Szabo, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, vicepreședinte al- Institutului- 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, membri 
ai conducerii Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. membri ai comitetului de con
ducere al Asociației de prietenie ro- 
mâno-mongolă, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai Ambasadei R. P. Mongole 
la București.

Primire la C. C. al P. C. R.
în după-amlaza zilei de luni, tova

rășul Gheorghe Pană, membru nl Co
rniței ului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. a primit delegația do nc- 
tiviști ni P.C.U.S.. condusă de tova
rășul Nikolai Efimovici Krucina, 
membru supleant al C.C. nl P.C.U.S.. 
prim-secrclar al Comitetului regional 
Telinograd nl P.C. din Kazahstan, 
caro, la invitația C.C. nl P.C.R., efec
tuează o vizită In schimb do expe
riență in țara noastră.

Ea primire, care s-n desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat tovarășii Ion Savu și 
Alexandru Szabo, adjunctl de șef do 
secție la C.C. al P.C.R . Lucian Dră
guț. vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice si Sociale.

A fost prezent, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

Succese remarcabile
ale cimentistilor
din Cernavodă

din

„CIOClRLIA" 
în cooperarea economică 

româno-franceză

Cronica zilei
întoarcerea de la Buenos 

Aires a reprezentanților 
Președintelui Republicii
Tovarășii Stefan Peterfl, vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, și 
Ccrncl Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, care au re
prezentat pe șeful statului român, 
președintele Nicolae Ceaușescu, la 
ceremonia de doliu in memoria pre
ședintelui Argentinei, general-loco- 
tenent Juan Domingo Peron, 6-au 
înapoiat in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost de față tovarășii Ștefan Voi- 
t c. vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, si Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost prezent Juan Carlos Bel- 
tramino, ambasadorul Argentinei la 
București.

Sosirea unei delegații 
militare sudaneze

Luni la amiază a sosit in Bucu
rești o delegație militară sudaneză 
condusă de generalul Bashir Moha
med Aii. șeful statului major gene
ral al forțelor armate populare ale 
Republicii Democratice Sudan, care, 
la invitația generalului colonel Ion

Ghcorghe, prim adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Mă
rului Stat Major, face o vizită ofi
cială in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost Intimpinați de gene
ral-colonel Ion Ghcorghe, de gene
rali și ofițeri superiori ai armatei 
noastre.

Au fost de față El Rasheed Khi- 
der, însărcinat cu afaceri ad-lnterim 
al Republicii Democratice Sudan la 
București, șl colonelul Mohamed El 
Muneir Hamad, atașat militar, aero 
și naval.

★
Ansamblul folcloric „Călușul", nl 

căminului cultural din comuna Scor- 
nicești-Olt, a plecat in Franța. Cu
noscut și apreciat de publicul din 
multe țări, ansamblul va participa 
de astă dotă la festivalurile inter
naționale de folclor de la Saintes și 
Gannat, organizate de Confederația 
națională a grupurilor folclorice din 
Franța.

Pentru un lung turneu peste ho
tare se pregătește și Ansamblul „Ma
ramureșul" din Baia Mare. Membrii 
ansamblului vor duce mesajul cinte- 
cului și dansului nostru popular în 
trei țări îndepărtate ale Asiei : 
R. P. Chineză, R.P.D. Corbeană șl 
R. P. Mongolă.

(Agerpres)

Utilizarea

în județul Maramureș

intensiva
comerciale

La Fabrica de ciment 
Cernavodă — care a împlinit 
75 dc ani de existență — tra
diția șl înnoirile se împletesc și 
se soldează cu rezultate remar
cabile. Mărcile de ciment reali
zate aici, din calcarul dealuri
lor din jur, sint cunoscute nu 
numai in țară, ci și in străină
tate. Unele mărci de ciment se 
fabrică aici in 
Este vorba < 
S.M.A.. folosit 
rea platformelor 
țară : Năvodari, 
rele. Slobozia, 
rcască. Brazi

exclusivitate, 
cimentul 

i construi- 
chimice din 
Tr. Măgu- 

Valea Călugă- 
etc. șl dc ci

mentul pentru construcția son
delor dc mare adinclmc, a că
rui rețetă o posedă numai ci- 
mentișlil din Cernavodă. Fle
care din cele 6 mărci de ciment 
fabricate aici are calități com
petitive pe piața mondială. O 
explicație nc-o dă unul din 
meș’erii cimentului de Cerna
vodă, Constantin Catrina. „La 
Cernavodă, meseria aceasta s-a 
moștenit din tată-n fiu. secre
tele ei s-au transmis chiar dm 
familie și s-au amplificat in 
școala profesională și m cadrul 
colectivului de muncă". Directo
rul fabricii, Nicolae Bogdan, a 
fost mai intii muncitor aici, 
apoi a devenit inginer, iar 
tatăl lui a fost tot cimen- 
tisl. La fel, frații Gheorghe și 
Zaharia Iordan au moșienit me
seria de la tatăl lor. Ca ei sint 
aproape toți din acest colectiv. 
Mai există insă și o altă expli
cație. în ultimii ani, fabrica a 
cunoscut o adevărată reîntineri
re, datorată eforturilor întregului 
colectiv care, cu resurse interne, 
a mărit capacitatea celor trei 
cuptoare de clincher, incit pro
ducția fabricii a crescut de trei 
ori. In plus, inițiativele luate in 
cadrul întrecerii socialiste au 
făcut ca an de an planul de pro
ducție al fabricii să fie depășit, 
iar pe primul semestru din a- 
cest an să se realizeze, peste 
prevederi, 3520 tone ciment și 
2 760 tone clincher, beneficii 
peste plan de 814 000 lei, să se 
economisească 550 000 kWh 
energie electrică și importante 
cantități de combustibil.

de 
la

George MIHĂESCU
corespondentul „Scintell*

Alături de perfecționarea con
tinuă a sistemului de vinzare, 
folosirea rațională și eficientă a 
spațiilor constituie o preocupa
re statornică a lucrătorilor din 
întreprinderile direcției comer
ciale județene Maramureș. In 
urma unui sondaj efectuat nu 
de mult, de către lucrătorii 
acestei direcții, in unitățile de 
desfacere cu amănuntul, s-a de
pistat existența unor posibilități 
de sporire a suprafeței destina
te desfacerii produselor, de 1 700 
metri pătrați, precum și de creș
tere cu 24 la sută a gradului de 
ocupare cu mărfuri. Ce măsuri 
au fost luate pentru mai buna
ier-folosire ? - Dtroă- cirm~ anr 
aflat de la tovarășul Mihal Gli- 
ga. director al direcției comer
ciale județene, a fost introdusă 
forma de autoservire în alte 11 
unități de desfacere, precum și 
alegerea liberă a mărfurilor de 
către cumpărător in 7 magazine. 
Ca urmare, s-a scurtat cu circa 
25 la sută durata de efectuare 
a cumpărăturilor de către fieca
re client, pe lingă o folosire 
mai eficientă a spațiului desti

nat sălii de vinzare. De pildă. | 
pe această cale, suprafața sălii 
de vinzare a magazinului nr. 7, I 
din cartierul băimărean Grivița, , 
a sporit cu 32 la sută. Frontul 1 
de vinzare și expunere a mărfu- ( 
rilor a crescut și ca urmare a 
introducerii unor tipuri de mo- • 
bilier nou, modern, cu indici ( 
ridicați de încărcare. în magazi
nul de articole pentru uz casnic I 
din Sighetul Marmației, de 
exemplu, capacitatea de expu- 1 
nere a sporit cu 23 la sută, in i 
urma folosirii acestui fel de 
mobilier. Tot pentru folosirea I 
eficierită a soațiului comercial, . 
la restaurantele cu profil lacto- 1 

■ vpgl’tarian-drn Baiu Mare-șt-Sr» -] 
ghctul Marmației s-au introdus 
și meniuri-pensiune pentru elevi. I 
O altă inițiativă apreciată de 
cumpărători : magazinul de tex
tile „Romarta" din Baia Mare I 
execută croirea pe loc a țesătu- ( 
rilor cumpărate de clienți in 
această unitate.

Gheorghe SU3A
corespondentul „Scînteii"

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 7 IULIE 1974

29 32 40 24 36 2

EXTRAGEREA I :: 20 9 3 16 19
21 12 23 27

EXTRAGEREA A II-A : 1 40 10
31 36 41 43 11 3>0

EXTRAGEREA A III-A : 23 26 6
27 45 11 28 22 35

EXTRAGEREA A IV-A : 4 19 42
‘OlF *T'7 0 U

EXTRAGEREA A V-A : 1 19 23
44 11 24 3 12

EXTRAGEREA A VI-A 14 31

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
1 016 428 lei

Plata cîștigurilor se va face în Ca
pitală incepind din 16 iulie pină la 
7 septembrie, in țară aproximativ 
din 20 iulie pină la 7 septembrie 
1974 inclusiv, iar prin mandate poș
tale aproximativ din 22 iulie 1974.

Anul trecut, la Paris, cerul se 
umpluse parcă de ciocirlii. Talen
tatul Gheorghe Zamfir interpreta 
la nai, intr-un spectacol in aer 
liber, „Ciocirlia**, clntec simbol al 
folclorului românesc. Toți cei pre
zenți eram purtați pe aripi ne
văzute spre plaiurile legendarei 
„Miorițe".

Nu de mult, undeva, In 
sudul Franței, la Marignane, ce
rul de azur al Mediteranel 
se umpluse, de asemenea, de cio- 
cîrlll. Nu cin ta nimeni la acest 
spectacol, dar emoția și glndul la 
România, la cei ce trăiesc și mun
cesc pe aceste meleaguri erau la 
fel de puternice. Admiram, Îm
preună cu un grup de ziariști 
străini, zborul demonstrativ al eli
copterelor de tip „Alouctte" („Cio
cirlia"). $1 anume „I.A.R. 31G—A- 
louette-3", construit in țară la noi, 
dc specialiștii și tehnicienii ro
mâni, in cooperare cu cei francezi.

„La fiecare trei săptămini în
cercăm un elicopter românesc — 
ne spunea Jean Boulet, șeful echi
pei de piloți de încercare a Divi
ziei elicoptere din cadrul Societății 
naționale a industriei aerospațiale. 
Vă spun cu toată sinceritatea: apa
ratele românești sint de calitate 
excelentă. Sint foarte îngrijit lu
crate, cu performanțe tehnice re
marcabile".

In holul principal de la intrarea 
In uzina producătoare de elicoptere 
de la Marignane, înconjurată de 
un splendid decor vegetal, te în- 
timpină o uriașă hartă a globului. 
Pe frontispiciu, o inscripție: „Prie
tenii noștri in lume". Zeci de ste- 
gulețe indică țările și societățile 
cu care uzina a inițiat acțiuni de 
cooperare și acorduri de licență, 
între acestea, tricolorul românesc.

In cooperarea româno-franceză in

domeniul aerospațial, „A!ouette-3" 
a devenit un simbol. Demarind cu 
cițlva ani in urmă, acest contract 
de cooperare a dat rezultate satis
făcătoare pentru ambele părți. 
Intr-o discuție avută cu dL 
Franțols Legrand, directorul Di
viziei elicoptere, nl s-a subliniat 
buna experiență acumulată de cel 
doi parteneri : „Am stabilit relații 
trainice de conlucrare cu Grupul 
aeronautlc-București, întemeiate pe 
înțelegere șl avantaj reciproc. în 
condițiile creșterii continue a ce
rerii de elicoptere pe piața externă, 
producția proprie nu mai este in 
măsură să răspundă tuturor solici
tărilor. Intr-o asemenea conjunc
tură, am fost foarte bucuroși să 
găsim o a doua sursă de „Alouet- 
te-3" in România. Am importat 
un număr însemnat de elicoptere 
românești șl faptul că intenționăm 
să mărim acest număr vorbește, 
cred, de la sLnc, cit de mulțumiți 
sintem de această colaborare".

Opinii și aprecieri elogioase la 
adresa cooperării cu țara noastră 
am reținut și din discuțiile avute cu 
dl. Gârard Pcrlica, directorul general 
al renumitei firme de motoare pen
tru aviație — „Turbomeca", care s-a 
referit la posibilitățile multiple ce 
ar putea fi valorificate de cele 
două părți in domeniul creării unei 
industrii de motoare in România.

Aceste secvențe semnificative 
pentru ampla și tradiționala 
cooperare economică dintre Româ
nia și Franța ilustrează doar ci- 
teva forme și domenii in care cel 
doi parteneri aplică principiile a- 
vantajului reciproc, cu efecte po
zitive asupra întregului ansamblu 
al relațiilor lor.

Viorel POPESCU
Paris

'. Răsfoind presa străină
„STERN"„Golîstrom" - furnizorde energie electrică

Penuria de carburanți suscită in
ventivitatea. în prezent se vorbeș
te tot mai insistent de faptul că a- 
mericanii intenționează să foloseas
că „Golfstrom"-ul (Curentul Golfu
lui) pentru a putea aproviziona, in 
viitor, orașele lor cu energie elec
trică ieftină. Semnalul pentru pro
iectul „Energie din Golfstrom" a 
fost dat in urma unui studiu știin
țific p.rin. care. se .demonstrează. ..că 
masele de apă caldă din Golful Me
xic conțin, potențial, mai multă e- 
nergie decît întregul consum actual 
al S.U.A. Nerezolvată a rămas insă 
pină acum problema cum poate fi 
transformată, în mod rațional, apa 
caldă în curent electric.

Ideea de a utiliza puterea mării 
nu este nouă. Timp de decenii, ener- 
geticienii s-au ocupat de proiectarea 
de centrale mareomotrice, care trans
formă veșnicul du-te-vino al apelor 
din apropierea coastelor în energie 
electrică. Cea mai mare centrală de 
acest fel, construită pină acum, se

află în apropiere de St. Malo, in Bre
tagne (Franța). Acolo, fluxul impin
ge la fiecare 12 ore mari m^se de 
apă in gura riului Rance, al cărui 
nivel crește cu aproape 15 metri. 
De-a curmezișul riului a fost con
struit un baraj, apa fiind nevoită să 
treacă de două ori — la flux și la 
reflux — prin 24 de canale din be
ton, unde sint instalate turbinele.

Teoretic, pe toate țărmurile unde 
se produce flux și reflux s-ar putea 
construi centrale mareomotrice. Ra
țională insă poate fi exploatarea îor 
doar acolo unde diferența dintre ni
velul cel mai înalt și cel mai scăzut 
al apei este de peste 5 metri.

In încercările lor de a găsi noi 
posibilități de a obține energie din 
mare, savanții americani au pășit 
acum pe un drum nou. Ei pregătesc 
construcția unor așa-numite cen
trale mareotermice. Prima urmează 
să fie instalată in apele Golfstrom- 
ului, in fața coastelor Floridei, nu 
departe de Miami. „Forța motrice" 
a unei asemenea centrale se bizuie
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CAMPIONATUL S-A ÎNCHEIAT, 
ÎNCEPE CAMPIONATUL.

Specialiștii. numeroșii specialiști 
prezenți la cele 38 de partide ale 
ediției a zecea, vor comenta, desigur, 
pe îndelete și in amănunt, atit fața 
văzută, cit și cea nevăzută a acestui 
mare spectacol de gală pe care l-a 
oferit Weltmeisterschaftul. Ne va fi 
dat, doi-trei ani de zile de-acum în
colo. să citim pagini întregi, reviste 
întregi, cărți întregi despre fiecare 
dintre marile protagoniste, ni se vor 
explica „surpriza Polonia" și victo
ria normală a teamului gazdă, ni 
se vor comenta orientarea defensivă 
a brazilienilor și jocul ultramodern
— fără posturi și cu angajament to
tal — al olandezilor, ni se va de
monstra că in confruntările dintre 
tot felul de sisteme tactice, acum, in 
1974, a ieșit învingător sistemul... 
fără sistem, și ni se va lămuri, pro
babil. cum s-a făcut că in finala ce
lei mai eficace ediții (97 de goluri
— cifră superioară edițiilor anterioa
re. dominate de „beton") plasele ce
lor două porți au fost scuturate de 
cele mai puține ori (1954 : 3—2 ; 1958: 
5—2 ; 1982 : 3—1 : 1966 : 4—2 ; 1970 : 
4—1 ; 1974 : 2—1 !).

Ne interesează, se Înțelege, toate 
acestea despre campionatul mondial 
care s-a Încheiat. Dar, in același timp, 
pe noi trebuie să ne intereseze șl ceea 
ce avem de făcut pentru campionatul 
mondial care Începe. Duminică sea
ra, in timp ce Beckenbauer și coe
chipierii săi arătau mulțimii cupa 
mult visată, tabela electronică a ma
relui stadion mtinchenez adresa lu
minoasa chemare „La revedere, in 
Argentina 1978“ — semn câ, din acea 
clipă de sfirșit pentru echipe începe 
un nou ciclu de pregătire.

Cum ne pregătim noi ? La aceste 
mondiale echipa noastră n-a partici
pat, pentru câ nu 6-a calificat. Nu 
ș'.iu dacă e o surpriză câ echipa 
noastră n-a fost in R.F. Germania 
ori a constituit surpriză prezența ei 
la Mexic. Știu numai că pentru Ar
gentina trebuie să încercăm cu mai 
multă hotărire. pregătindu-ne de pe 
acum prin măsuri care să rc’nvigo- 
r^ze fotbalul $1 să putem clădi și 
tonsohda — pe această bază — o se
lecționată mai capabilă.

La întrecerile supreme, recent În
cheiate, au fost de față o serie de 
tehnicieni de-ai noștri : actualul an

trenor al naționalei, Valentin Stâ- 
nescu, și fostul antrenor al naționa
lei, Angelo Niculescu ; de asemenea, 
cițiva antrenori mai tineri : Cosmoc, 
Nunweiller, Proca, Macri. Cu toții 
sint in măsură — și trebuie puși 
In situație — să susțină in perioada 
următoare mai multe dialoguri sau 
chiar colocvii cu ceilalți colegi ai lor. 
in care să-și elucideze împreună 
multitudinea de probleme pe care 
le-a ridicat Mondialul : incotro se 
Îndreaptă fotbalul, care sint cerin
țele viitorului in pregătirea tehnică 
și in cea fizică, in ce măsură mai 
poate face față o formulă fixă de 
echipă, creșterea numărului de „ti
tulari" de la unsprezece la treispre
zece sau paisprezece etc. Evi
dent, necesitatea răspindirii cunoș
tințelor căpătate de către specialiș
tii care au participat la un campio
nat mondial este cunoscută nu de 
acum. Dacă o subliniem acum, o 
facem pentru că și altădată s-a mai 
vorbit despre acest lucru, dar de rea
lizat nu prea s-a realizat.

Mai mult chiar, după ce asemenea 
colocvii necesare se vor fi Încheiat, 
bine ar fi ca, in cadrul schimburilor 
de experiență pe care federația 
noastră le organizează in fiece an, 
sâ ne îndreptăm atenția spre acele 
mișcări fotbalistice cu care avem sis
teme și trăsături organizatorice ase
mănătoare, pentru a putea avea cit 
mai mult de profitat. Se ințelege, 
ne-ar fi de mare folos să vedem cum ■ 
au făcut de-au obținut in fotbal suc
cese mai mari ca noi unele țări 
care pină mai ieri erau cel mult
egale cu noi.

Procedlnd astfel, Încă de pe acum, 
vom putea defini cit mai exact di
recțiile pe care fotbalul nostru tre
buie 6ă evolueze in anii următori 
— pentru afirmarea sa atit in foar
te apropiatul campionat al Europei, 
cit și In nu prea îndepărtatul cam
pionat mondial din Argentina.

...N-aș fi scris aceste rinduri de 
grijă și îndemn dacă n-aș nutri o 
stenică Încredere că reprezentativa 
noastră poate mult mai mult. Com
portarea ei din ultimele partide in
ternaționale este o mărturie elocven
tă In acest sens.

G. MITROI

„REGATA SNAGOV" 
în perspectiva Olimpiadei
în ambianța obișnuită și mereu 

plăcută a Snagovului, la sfirșitul 
săptăminii trecute s-a desfășurat 
una dintre tradiționalele competiții 
internaționale de caiac-canoe, cu 
participarea formațiilor Australiei, 
Bulgariei, Canadei, Cehoslovaciei, 
Cubei, R. D. Germane, Iugoslaviei, 
Uniunii Sovietice și, evident. Româ
niei. Față de componența echipelor, 
specialiștii au apreciat ca absolut 
normale succesele caiaciștilor și ca- 
noiștilor din România (zece victorii 
in finale), R. D. Germane (șase) și 
Uniunii Sovietice (două).

— Cum apreciați valoarea con
cursului, in general ? — l-am Între
bat pe antrenorul federal Corncliu 
Birsăncscu.

— „Regata Snagov" a avut, după 
părerea mea, o bună valoare, edifi- 
cindu-ne și edificindu-i și pe antre
norii celorlalte formații asupra sta
diului de pregătire a selecționaților 
acum, cu nu prea multă vreme îna
intea campionatelor mondiale. In 
general, lupta a fost interesantă, 
ciștigul principal avindu-1 sportivii 
cu mai mică experiență, dornici să 
se afirme in lupta directă cu o se
rie de ași ai padelei și pagaiei.

— Dar comportarea sportivilor 
noștri ?

— Vreau să precizez că, pentru 
caiaciștii și canoiștii noștri, „Regata 
Snagov" a Însemnat doar o etapă 
pregătitoare, nu un moment-etalon ; 
o altă etapă o va constitui, peste 
numai citeva zile, „Regata Duisburg" 
— unde, fiind vorba de aniversarea 
Federației internaționale de caiac- 
canoe, participarea va fi mult mai 
mare și mai valoroasă. Ne bucură 
faptul că Ivan Patzaichin se anunță 
și in acest an printre specialiștii 
probei de canoe simplu. Din cite 
discutam și cu antrenorii oaspeți, el 
râmine mare favorit la C.M. Firește, 
sub rezerva a ceea ce va arăta și la 
viitoarele competiții de verificare. 
Personal, consider promițătoare e- 
voluțiile in probele de viteză a doi 
tineri caiaciș'.i — Maria Cozma și 
Vasile Diba. Citeva nedumeriri 
avem in legătură cu diferența, sur
prinzătoare aș zice, cu care am pier
dut finala de canoe dublu 1 000 m. 
Contam pe victorii sau. oricum, pe 
o comportare mai semnificativă la 
toate probele olimpice, la caiacul 
masculin de 4 (1 000 m) și Ia caia
cul feminin de dublu (500 m). Din

păcate, am avut o anumită decep
ție. In ce privește caiacul de 4, pot 
spune — ceea ce de fapt a fost e- 
vident pentru toți cei ce au urmărit 
finala de simbâtă — că a ratat vic
toria datorită lipsei de rezistență pe 
ultimii cițiva zeci de metri...

— O întrebare de anticipație : in 
perspectiva Jocurilor Olimpice, cum 
apreciați nivelul de pregătire al ca- 
iacișlilor și canoiștilor români ?

— In ansamblu, nivelul este mul
țumitor. Aprecierea mea se bazează 
pe de o parte pe ceea ce cunosc și 
am văzut direct in pregătire, iar pe 
de altă parte pe rezultatele realiza
te la concursurile internaționale de 
la Plovdiv, Nottingham, Praga, Bel
grad și, cu rezervele amintite, la 
„Regata Snagov".

Un răspuns pe deplin edificator 
nu putem avea decit după campio
natele mondiale (din toamnă, la 
Mexic). Pină la acea dată, cind spe
răm ca bilanțul să fie mai substan
țial decit anul trecut, antrenorii și 
ceilalți specialiști care coordonează 
activitatea loturilor — dar, înaintea 
tuturor, sportivii înșiși — trebuie să 
aibă in vedere respectarea strictă a 
programului de antrenamente și a- 
tingerea obiectivelor stabilite.

Ion DUMITR1U

Actualitatea ia automobilism și karting
• Comisii de specialitate pe lingă fiecare filială A.C.R. • în 
curînd, omologarea kartului românesc pentru copii • „Da

cia-1300', in mod frecvent Ia startul marilor competiții

Constituită cu puțin timp in urmă 
in^ cadrul Automobil Clubului Ro
mân, Federația română dc automo
bilism și karting a trecut la iniție
rea unor acțiuni largi vizind, mai 
intii, instituirea unui cadru organi
zatoric adecvat și, paralel, desfășu
rarea activității competiționale. La 
solicitarea noastră, președintele fe
derației, ing. Victor Mateevici, ne-a 
expus citeva din preocupările prin
cipale ale comitetului federal. Unele 
se referă la sezonul in curs, altele 
au in vedere perspectiva.

Pe plan organizatoric, F.R.A.K. 
continuă sâ-și formeze comisii ju
dețene de specialitate pe lingă fie
care filială A.C.R. Automobilismul și 
kartingul, sporturi tehnico-aplicative 
cu largă audiență in special în rin- 
dul tineretului, preocupă forurile 
locale și, in mod deosebit, organiza
țiile de pionieri si ale U.T.C. Acti
vitatea cercurilor este in unele 
locuri foarte bogată și variată, spre 
exemplu la Brașov. București, Sibiu, 
Baia Mare, ușurind astfel startul 
noii federații. De altfel, se vor de
pune eforturi pentru înființarea al
tor nuclee pe lingă asociații și clu
buri sportive, In cadrul întreprinde
rilor și unităților cu profil tehnic 
adecvat. In preocupările Imediate 
ale F.R.A.K. se află, de asemenea, 
definitivarea formelor de omologare

a kartului românesc pentru copii, In 
așa fel incit in 1975 să înceapă pro
ducerea lui in scrie, pe subansam- 
bie. Montarea — după o schemă de
taliată și foarte explicită — ar urma 
să se facă, de copii înșiși, în atelie
rele școlilor sau cercurilor de pio
nieri.

Sezonul competițional oficial la 
automobilism s-a deschis la sfirșitul 
săptăminii trecute, cu prima probă a 
campionatului de viteză in coastă 
(la Brașov — Teliu). Următoarele 
curse de același gen vor avea loc 
la Păltiniș (20—21 iulie), Gutin (16— 
18 august), Poiana Brașov (7—8 sep
tembrie) și Feleac (5—6 octombrie). 
Finala campionatului național de 
karting, ia 12—13 octombrie, in Ca
pitală. Intre timp insă, pentru cei 
peste 5 000 de kartiști — copii, ju
niori si seniori — se vor organiza 
numeroase întreceri locale sau com
petiții demonstrative, in cuplaj cu 
cursele automobilistice. Din punctul 
de vedere al performanței sportive, 
F.R.A.K. se va ocupa și de forma
rea loturilor reprezentative, insistind 
ca in intrecerile interne si interna
ționale cei mai buni piloți să par
ticipe cu automobile românești „Da
cia 1300“ — omologate, de altfel, de 
Federația internațională de specia
litate.

I. D.

pe diferența de temperatură intre 
apele de suprafață — 25 grade C — 
și apele reci de la adincimea de ci
teva sute de metri — aproximativ 
5 grade C.

Această diferență de temperatură 
este suficientă pentru a determina 
un circuit, asemănător celui dintr-o 
instalație cu aburi, capabil să fur
nizeze energie. O condiție o consti
tuie doar găsirea unei substanțe 
care la 5 grade C se menține in stare 
lichidă, iar la 25 grade C — in stare 
gazoasă. Fizicianul american William 
Heronemus propune utilizarea in a- 
cest scop a gazului propan.

In centrala electrică proiectată de 
Heronemus, menită să utilizeze e- 
nergia Golfstrom-ului, nari canti
tăți de propan, comprimate la o a- 
numită presiune, urmează să fie 
transformate, cu ajutorul apei calde 
de suprafață, in gaze. Aburii de pro
pan vor acționa turbinele producă
toare de energie electrică, iar apoi, 
cu ajutorul apei reci din adincul 0- 
ceanuluî, vor fi condensați în pro
pan lichid, care va intra din nou în 
circuit Energia electrică astfel ob
ținută va fi condusă, prin cabluri 
submarine, spre Miami.

Un alt grup de cercetători ameri
cani, sub conducerea dr. Clarence 
Zener, proiectează construcția unei 
centrale la mare depărtare de țărm, 
in Marea Caraibilor. Cu ajutorul 
energiei electrice obținute din mare, 
acest grup intenționează să obțină, 
la fața locului, hidrogen care, po
trivit unor futurologi, constituie 
„carburantul viitorului". Energia e- 
lectrică va 61uji la descompunerea 
apei in componentele sale — hidro
gen și oxigen. Hidrogenul urmează 
să fie transportat cu vase-cisterne 
pe continent, unde, înlocuind păcu
ra, ar putea fi folosit în termocen
trale, iar mai tirziu — de ce nu ? 

— la acționarea motoarelor de auto
mobile și avioane.

Pină la realizarea acestor proiec
te îndrăznețe mai trebuie rezolvate 
numeroase probleme tehnice, dar e- 
nergeticienii consideră că principiul 
centralelor electrice mareotermice 
are bune perspective pentru viitor. 
Unul din argumentele lor : apa caldă 
a Golfstrom-ului este inepuizabilă 
șl, in plus, nu costă nimic...

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. 1 880 000 de spectatori au 

urmărit cele 38 de meciuri ale cam
pionatului mondial de fotbal. Cel mal 
mare număr de spectatori (83 000) a 
fost Înregistrat la partida dintre 
echipele R.F. Germania șl Chile. 
• „Cupa Fair Play" a fost atribuită 
echipei R.F. Germania (32 de puncte 
din 35 posibile). Pe locul secund, in 
acest clasament, s-a situat formația 
Poloniei (30 puncte). • Titlul de gol- 
geter a fost cucerit de atacantul po
lonez Grzegorz Lato (7 goluri in 
7 meciuri), tn total s-au înscris 97 de 
goluri. • Arbitrii au acordat opt lo
vituri de la 11 m (șase au fost trans
formate, iar două au (ost aparate de 
portarul polonez Tomaszewski) • Au 
fost sancționați cu „cartonașe gal
bene" un număr de 82 de jucători.

Cinci jucători au fost eliminați de 
pe teren. • După părerea unor spe
cialiști care au urmărit meciurile 
„Cupei mondiale" de fotbal, echipa 
campionatului ar fi (in sistemul 
4—3—3) următoarea: Helstrom (Sue
dia) — Vogts (R. F. Germania), 
Pereira (Brazilia). Beckenbauer (R. F. 
Germania). Breitner (R.F. Germa
nia) — Neeskens (Olanda), Babing- 
ton (Argentina), Overath (R.F. 
Germania) — Rep (Olanda), Cruyff 
(Olanda) și Gadocha (Polonia).

BASCHET — La San Juan (Porto 
Rico) s-au disputat primele meciuri 
din turneul final al campionatului 
mondial masculin de baschet : Iu
goslavia—Brazilia 84—60 (33—31),

U.R.S.S.—Spania 100—71 (45—37),
S.U.A.—Porto Rico 94—76 (52—22).

CICLISM — Cea de-a 30-a ediție 
a „Turului Iugoslaviei" s-a încheiat 
la Zagreb cu victoria cehoslovacului 
Jaroslav Poslusny, urmat in clasa
mentul (inal de austriacul Wolfgang 
Steinmayer (la 33”) și italianul Vito 
Ditano (la 50".).

NATAȚIE — Proba masculină de 
sărituri din turn, din cadrul cam
pionatelor internaționale ale Ceho
slovaciei, care 6e desfășoară la Lit
vinov, a fost ciștigată de italianul 
Klaus Dibiassi, cu 532,68 puncte. Pe 
locul secund s-a clasat americanul 
Phil Boggs — 496 puncte. Concuren
tul român Ion Ganea s-a situat pe 
locul șapte, cu 418,14 puncte.

vremea
probabil pentru zilele de 

10, 11 și 12 iulie. In țară : vremea va 
fi in general instabila, mai ales in 
primele zile. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mal accentuate in cursul 
după-amiezelor, cind vor cădea ploi 
cu caratter de aversă, mai ales în 
zona de munte. Vint potrivit. Tem
peratura va crește ușor in a doua 
parte a intervalului. Minimele vor fl 
cuprinse intre 6 și 16 grade, iar ma
ximele intre 17 si 27 grade, izolat 
mai ridicate în sud. în București : 
vreme ușor instabilă. Cerul va fl va
riabil, favorabil aversei de ploaie In 
cursul după-amiezelor. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura va 
crește ușor.
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Presa iugoslavă despre intîlnirea dintre

președinții Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito

BELGRAD 8 (Corespondentă de 
la S. Morcovescu). — în centrul a- 
tentiei presei iugoslave se află in 
continuare vizita președintelui Iosip 
Broz Tito în România. Toate zia
rele ins-ercază corespondente din 
București, in care informează des
pre pregătirile ce se fac în Româ
nia pentru primirea șefului statu
lui iugoslav. In corespondenta pu
blicată in ziarul „Polltika". după 
ce se menționează frecventele în- 
tilniri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, se 
relevă că „un astfel de ritm al 
schimbului fructuos de păreri al 
conducătorilor color două țări so
cialiste vecine este, în același timp, 
o dovadă a apropierii stării de spi
rit si a obiectivelor Iugoslaviei si 
României, a profundului respect și 
înțelegerii reciproce dintre condu
cătorii lor, care fac parto din rin-

dul celor mal eminente personali
tăți politice ale lumii contempora
ne. precum fl o dovadă a unei 
practici utile si pline dc continui, 
de cultivare cu regularitate a con
tactelor personale, care, incontesta
bil, au devenit o tradiție prețioasă". 
„Se poate afirma că Ceaușescu este 
omul de stat străin cu care pre
ședintele nostru a avut cele mal 
frecvente intilniri in ultimul dece
niu. Ținind scama de faptul că 
Inirc Iugoslavia si România nu c- 
xistă nici o problemă deschisă fi 
litigioasă, asemenea convorbiri sint 
un prilej exceptional pentru dez
voltarea In continuare a relațiilor 
bilaterale șl de analizare în comun 
a proceselor Internationale".

Toate ziRrcle inserează, de ase
menea. textul integral al interviu
lui acordat de președintele Tito 
presei române.

PARIS 8. (Corespondentă de la 
P. Diaconcscu). — Delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul II ic Verdcț, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a avut, luni, o Inlll- 
nire cu Gaston Plissonnier, Andrâ 
Vieuguct, membri ai Biroului Poli
tic, secretari ai C.C. al Partidului 
Comunist Francez, Claude Popcrcn, 
Guy Bosse, membri ai Biroului Po
litic.

în cursul lntllnirli, delegația P.C.R. 
a transmis 
Nicolae

din partea tovarășului 
Ceaușescu, secretar general

al P.C.R., un călduros mesaj de ga
lul tovarășului Georges March a is, 
secretar general al P.C.F. Mulțu
mind pentru mesaj, membrii Birou
lui Politic r! P.C.F. au transmis, la 
rindul lor, din partea tovarășului 
Georges Marchais si n conducerii 
partidului un salut cordial fi urări 
de sănătate și fericire secretarului 
general nl P.C.R., Iar poporului ro
mân urări de noi succese și prospe
ritate.

Convorbirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Paris, Constantin Flitan.

PARIS 8 (Dc Ia corespondentul 
nostru). — Participanțll la lucră
rile Conferinței europene de so
lidaritate cu poporul chilian au 
adoptat in unanimitate un apel 
către opinia publică Internațio
nală. Evocind lupta eroică a pre
ședintelui Salvador Allende și a 
miilor de muncitori, democrațl și 
militari loiali care au căzut pentru 
dreptate, democrație, libertate si in-

dcpondențfi națională. Apelul cerc în 
mod solemn încetarea „stării de 
război intern" în Chile ; încetarea 
Arestărilor arbitrare, a torturilor șl 
a judecăților sumare ; eliberarea 
conducătorilor Unității Populare ; 
respectarea dreptului la nzil pentru 
refuglațl ; restabilirea libertăților e- 
lementare, civice, democratice și sin
dicale, a demnității ii drepturilor 
omului.

CONVORBIRE CU FRANțOIS MITTERAND
Luni

Verdcț, ______ _ __ ____
Executiv, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Român, a avut o 
convorbire cu tovarășul Francois 
Mitterand, prim-secretar al Parti
dului Socialist Francez.

Cu acest prilej, tovarășul Ilie 
Verdeț a transmis din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Roman, un cordial mesaj de salut. 
Mulțumind pentru mesaj, primul se
cretar al P.S.F. a transmis, la rindul 
său, un călduros salut tovarășului

dupâ-amiază, tovarășul Iile 
membru al Comitetului

Nicolae Ceaușescu, amintind, tot
odată. întilnirile Avute cu secreta
rul general al P.C.R., care au con
tribuit la stringerea legăturilor de 
prietenie intre cele două partide.

în cursul convorbirii au fost evo
cate relațiile dintre cele două par
tide, precum 6i unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La convorbiri au participat Robert 
Pontillon. secretar cu problemele 
internaționale al P.S.F., și ambasa
dorul României la Paris, Constantin 
Flitan.

ÎNTREVEDERE

I.B. TITO-E. GIEREK
RABAT

Sosirea la Haga a delegației
economice romane

HAGA 8 (Corespondență de la 
N. Popescu-Bogdănești). — Luni a 
sosit la Haga delegația economică 
română, condusă de tovarășul Ion 
Pățan, vlceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
al cooperării economice internațio
nale, care, la invitația ministrului 
olandez al afacerilor economice, în
treprinde o vizită oficială în Olanda.

Pe aeroportul din Amsterdam de
legația a fost întimpinată de dr. 
R. F. M. Lubbers, ministrul afaceri
lor economice, de alte persoane ofi
ciale olandeze, de membri ai amba
sadei române.

In cursul aceleiași zile, delegația

a nvut convorbiri la Ministerul Afa
cerilor Economice. La convorbiri, 
care s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de Înțelegere reciprocă, a partici
pat și Mihail Bujor Sion, ambasado
rul României la Haga. De asemenea, 
delegația a făcut o vizită la între
prinderea de industrie optică din 
Dclft,

★
La plecarea din București au fost 

prezenți tovarășul loan Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință șl Tehnologie, alte per
soane oficiale. Era de fată amba
sadorul Olandei la București, Pieter 
V. Putman-Cramer.

BELGRAD 8 (Agerpres). — Dumi
nică. la Belgrad, au avut loc con
vorbiri Intre Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele U.C.I., și Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Cu acest prilej s-a constatat că 
relațiile si colaborarea polono-iu- 
goslavă cunosc o dezvoltare foarte 
favorabilă și că sint necesare noi 
eforturi pentru a folosi posibilitățile 
existente in vederea dezvoltării co
laborării bilaterale. Au fost exami
nate, de asemenea, unele probleme 
internaționale.

Interventia conducătorului 
delegației U.T.C.—U.A.S.C.R.

HAVANA

Manifestare consacrstă
din 
La-

Vizita delegației Consiliului popular

al municipiului București

TANZANIA

Miting cu prilejul celei de-a 20 a aniversări

sărbătorii naționale
a României

HAVANA. In regiunea Guanabacoa 
a avut loc, sub auspiciile Direcției 
Naționale a Comitetelor pentru Apă
rarea Revoluției (C.D.R.). o adunare 
consacrată celei dc-a XXX-a aniver
sări a eliberării României de sub do
minația fascistă. Au participat cadre 
de conducere din Direcția Națională 
a C.D.R., activiști din provincia Ha
vana și regiunea Guanabacoa, un nu
meros public. Cu acest prilej, Ivan- 
du Popescu, consilier al Ambasadei 
României la Havana, a prezentat o 
expunere cu privire la semnificația 
istorică a actului de la 23 August 
1944, realizările obținute de țara 
noastră in toate domeniile de activi
tate in anii care au trecut de la eli
berare.

ALGER 8 (Agerpres). — La Alger 
continuă lucrările Conferinței tine
retului din țările lumii a treia. In 
cadrul sesiunii plenare a luat cu
vintul tovarășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R. 
Conducătorul delegației U.T.C.— 
U.A.S.C.R. a transmis din partea ti
neretului și studenților din Româ
nia un călduros salut și sentimente
le de solidaritate militantă reprezen
tanților tinerei generații progresiste, 
revoluționare, antiimperialiste 
țările Africii, Asiei, Ambricii
tine, tuturor participanților la aceas
tă conferință. Tinăra generație din 
România, a arătat vorbitorul, a acor
dat și acordă o importanță deosebită 
întăririi continue a solidarității mi
litante cu mișcările de eliberare na
țională, cu lupta dreaptă a popoare
lor din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, Namibia, Africa de Sud.

In continuare, după ce a evocat 
caracterul fructuos al seminarului 
organizat recent la București de
Uniunea Tineretului Comunist și
Mișcarea Panafricană a Tineretului, 
privind participarea tineretului la
lupta împotriva colonialismului, neo-
colonialismului, imperialismului, a 
oricăror forme de discriminare ra
sială, pentru dezvoltare liberă șl in
dependentă, reprezentantul U.T.C.— 
U.A.S.C.R. a înfățișat preocupările 
tineretului din România.

RABAT 8 (Agerpres). — Delegația 
Consiliului popular al municipiului 
București, condusă de tovarășul 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Caoitalei, a făcut, luni dimineața, 
o vizită la prefectura ~ ~ '
unde a avut convorbiri 
torul Brahim Frej, cu 
consiliului municipal ......
marocane, Abdelkerim El Falous, și 
cu alți membri ai consiliului. In 
contextul general al dezvoltării rela
țiilor prietenești româno-marocane, 
au fost abordate probleme ale co
laborării dintre municipalitățile 
București și Rabat in diferite dome
nii de activitate.

Tovarășul Gheorghe Cioară s-a in- 
tîlnit apoi, succesiv, cu Mohamed 
Haddou Echiguer, ministru de inter-

Rabat-Sale, 
cu guverna- 
președintele 
al capitalei

ne, și cu Mohamed Benhima, minis
trul cooperării și formării cadrelor. 
La întrevederi a participat ambasa
dorul României la Rabat, Vasile 
Mircea.

Guvernatorul prefecturii Rabat- 
Sale a oferit, in continuare, un dejun 
oficial, in cadrul căruia Brahim Frej 
și Gheorghe Cioară au toastat pen
tru sănătatea și fericirea șefilor de 
stat ai României și Marocului, pen
tru întărirea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări. •

După-amiază, membrii delegației 
au vizitat, in apropiere de Rabat, 
barajul „Bou Regreg", importantă 
lucrare hidrotehnică a țării. In 
aceeași zi, membrii delegației române 
au depus o coroană de flori la mau
soleul „Mohamcd al V-lea“.

a creării Partidului TANU
CUVINTAREA PREȘEDINTELUI JULIUS NYERERE

L I T-
Experimente medicale in condiții de imponderabilitate

MOSCOVA 8 (Ager
pres). — Cosmonauții 
Pavel Popovici și Ju
ri Artiuhin, aflafi la 
bordul stației științi
fice orbitale ,.Sa- 
liut-3“, au efectuat, 
luni, cu ajutorul unei 
aparaturi multifunc
ționale de tip ,.Poli- 
nom-2 M“. experiențe 
medico-biologice pen
tru studierea circula
ției sinaelui în condi
țiile de imponderabili
tate — anunță agenția 
T.A.S.S. In cursul ex
periențelor au fost ob
ținute date referitoa-

re la circulația singe- 
lui, viteza de propa
gare a pulsului in ar
tere, date care au 
permis înregistrarea 
pulsațiilor inimii. Re
zultatele prelucrării 
preliminare a datelor 
demonstrează că func
ția circulației singe- 
lui nu a suferit schim
bări substanțiale in 
comparație cu perioa
da care a precedat 
zborul cosmic.

In cadrul progra
mului de zbor au fost 
efectuate, totodată, ob
servații asupra pola-

vizării razelor solare. 
Rezultatele acestor 
măsurători vor fi uti
lizate pentru perfec
ționarea metodicii de 
cercetare a resurselor 
naturale, precum și în 
crearea de aparate 
pentru navigația au
tonomă a aparatelor 
cosmice.

Centrul de coordo
nare a zborului cos
mic al stației orbitale 
„Saliut-3“ informează 
că starea sănătății ce
lor doi cosmonauți 
este bună. „Saliut 3" 
iși continuă zborul.

LISABONA

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-MAROCANE
RABAT 8 (Agerpres). — Ministrul 

minelor, petrolului și geologiei al 
României. Bujor Almășan, și-a În
cheiat, luni, ’ " 
efectuată la 
lui marocan al comerțului, 
dustriei, minelor si marinei 
merciale. Cei doi miniștri au 
lizat, în timpul convorbirilor, 
bleme legate de cooperarea specia
liștilor români și marocani în dome-

vizita in Maroc, 
invitația ministru- 

al 
minelor

in- 
co- 

ana- 
pro-

niile minier, petrolier, ale metalurgiei 
neferoase si geologiei. Ministrul ro
mân a vizitat, in timpul șederii in 
Maroc, exploatările zăcămintelor de 
cupru de la Tallat-Iminirfi si Ouan- 
simi, puse în valoare de Societatea 
mixtă româno-marocană „Somima“, 
cu care prilej au fost analizate la 
fata locului noile posibilități de ex
tindere a cooperării dintre cele două 
țări.

DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). 
— In cadrul manifestărilor prile
juite de a 20-a aniversare a creării 
Partidului Uniunea Națională Afri
cană din Tanganika (TANU), du
minică a avut loc, la Dar Es Salaam, 
un miting la care au participat mem
bri ai conducerii TANU, ai gu
vernului, numeroase delegații străi
ne invitate la această manifestare. 
La miting a participat delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Iosif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Comite
tului pentru problemele consiliilor 
populare.

Președintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere, a rostit o cuvintare in care a 
chemat pe toți membrii TANU, 
întregul popor tanzanian, să se pro
nunțe cu fermitate pentru apărarea 
independenței politice și să-și în
drepte eforturile spre obținerea in
dependenței economice. Viitorul tan- 
zanienilor, a spus vorbitorul, depin
de in mare măsură de ei înșiși. Tara 
poate aspira la un viitor luminos 
dacă poporul va depune toate efor
turile in direcția realizării posibili-

tăților care se deschid în fața sa, 
ca urmare a cuceririi independenței.

Tanzania, a subliniat președintele 
Julius Nyerere, evocind coordonate
le principale ale politicii externe a 
țării sale, se pronunță pentru uni
tatea Africii in lupta împotriva co
lonialismului și rasismului și acor
dă sprijin multilateral mișcărilor de 
eliberare națională de pe continent. 
Succesele luptătorilor pentru liber
tate și sprijinul pe care Africa in
dependentă il acordă cauzei lor con
stituie chezășia cuceririi de către 
popoarele țărilor continentului afri
can, care se mai află încă sub do
minația regimurilor rasiste și colo
niale, a libertății, intr-un viitor a- 
propiat.

La miting au luat, de asemenea, 
cuvintul Kenneth Kaunda, președin
tele Zambiei, și Samora 'Tr.zhil, 
președintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic.

Partidul Uniunea Națională Afri
cană din Tanganika a fost fondat la 
7 iulie 1954, fiind forța conducătoa
re a poporului tanzanian in lupta 
pentru cucerirea și consolidarea in
dependenței naționale.

Machel,

• VICTIMELE TAIFU
NULUI „GILDA". NumânU 
total al victimelor taifunului 
„Gllda", care s-a abătut asupra 
coastelor apusene ale Japoniei, 
se ridică la 71 de persoane. Alte 
87 de persoane au fost rănite, 
iar 24 6int date dispărute. Ma
joritatea deceselor au fost pro
vocate de alunecările de teren, 
produse ca urmare a ploilor vio
lente abătute asupra zonei cen
trale a țării.

Pe de altă parte, ploile dilu
viene căzute săptămîna trecută 
Asupra regiunii Bombay, din In
dia, au cauzat moartea a 41 de 
oameni. Ploile musonice, cele 
mai puternice din ultimul secol, 
au dislocat căi ferate și șosele, 
aducind mari pagube materiale. 
Apele Brahmaputrei șl ale altor 
fluvii și rluri au crescut consi
derabil, Inundind vaste regiuni 
din India.

• CĂLDURĂ LA... PO
LUL FRIGULUI, traasmlt 
exploratorii polari sovietici din 
Antarctida. La toate stațiile, co
loanele de mercur ale termo
metrelor au crescut brusc cu 
10—20 grade și continuă să 
urce. Chiar și la „polul frigu
lui”, la 6tația continentală 
„Vostok", unde în august i960 
s-a înregistrat cea mai scăzută 
temperatură — minus 88,3 gra
de C — recent a fost un ger 
de numai minus 23,6 grade. La 
Observatorul Mirnii sint plus 3 
grade. Plouă I Stratul de zăpa
dă de pe acoperișurile căsuțe
lor, acumulat de mai mulți ani, 
se topește cu repeziciune. Și 
mai cald este la una din sta
țiile antarctice considerate a a- 
vea o climă deosebit de aspră 
— Lenlngradskaia. Este prima 
oară în cei 18 ani de cind se 
procedează la valorificarea 
științifică sistematică a celui 
de-al șaselea continent cind se 
înregistrează o asemenea căl
dură.

Cunoscutul cercetător polar, 
N. Karnilov, explică neobișnui
tul fenomen prin deplasarea 
peste cupola glacială a unui gi
gantic val de aer cald venit din
spre bazinul Oceanului Pacific.

• INVAZIE DE BROAȘ
TE. Sute de mii de mormoloci 
de broască au acoperit solul 
intr-un strat gros de culoare 
gri in regiunea Vernoux-en-Vi- 
varais, din sud-estul Franței. 
După cum remarcă agenția 
France Presse, nu este singura 
invazie de broaște semnalată in 
departamentul respectiv. Popu
lația este, de asemenea, mar
tora unei proliferări fără prece
dent a omizilor, fenomen ce se 
datorează condițiilor atmosferi
ce deosebite din acest început 
de vară.

• UN SATELIT ARTIFI
CIAL DE TELECOMUNI-

Nava-școală „Mircea"
la

CAIRO 8 (Corespondență de 
la Nicolae N. Lupu). In portul 
egiptean Alexandria a sosit, in
tr-o vizită de prietenie, nava- 
școală „Mircea". Cu acest pri
lej, comandantul navei a fost 
primit de comandantul mari
nei militare a Republicii Arabe 
Egipt, viceamiralul Fouad Zi- 
krv, și a făcut o vizită proto
colară guvernatorului 
driei, Abdel Tawab 
Personalitățile egiptene au urat 
bun venit marinarilor români 
și au exprimat bucuria locuito
rilor Alexandriei, oraș înfrățit 
cu Constanța, de a fi martorii 
unei noi și calde manifestări a 
prieteniei româno-egiptene, la 
numai citeva zile după vizita 
in România a președintelui An
war El Sadat. Guvernatorul 
Alexandriei și comandantul ma
rinei militare egiptene au făcut 
apoi vizite pe nava-școală 
„Mircea".

Alexan- 
Hodeib.

arabe

PROIECTE PRIVIND ECONOMIA
Declarații în sprijinul unității forțelor de stingă

Tn cadrul unei conferințe de 
presă convocate pe neașteptate la 
sfirșitul săptăminii trecute, minis
trul coordonării economice, Vasco 
Vieira de Almeida, a prezentat con
ținutul unor importante hotăriri 
Adoptate de guvernul provizoriu re
feritor la reorganizarea industriei, 
politica fiscală și de credit, com
baterea inflației și îmbunătățirea 
situației funcționarilor publici. 
Menționind rolul important al ini
țiativei private in reconstrucția eco
nomică, ministrul a subliniat, tot
odată. că statul trebuie să intervină 
în sectoarele de bază ale econo
miei pentru a asigura funcționarea 
lor in conformitate cu interesele 
națiunii.

In acest sens a anunțat o schemă 
de reorganizare industrială.

Referindu-se la investițiile de ca
pital străin, de Almeida a afirmat 
că guvernul le consideră necesare, 
dar că ele vor fi acceptate numai 
în măsura în care vor participa 
realmente la dezvoltarea econo
mică a Portugaliei și nu pentru a 
obține cele mai mari profituri cu 
putință.

In ce privește agricultura, a fost 
elaborat un amplu program prevă
zând extinderea suprafețelor culti
vate (îndeosebi in zona Alentejo), 
creșterea producției de plante In
dustriale. sporirea considerabilă a 
șeptelulut Pentru asigurarea în
deplinirii acestui program, in cu- 
rind urmează să fie fixate prețu
rile la cereale, came și lapte, para
lel ru definirea relațiilor intre pro-

prietarii agrari și arendași, revizui
rea normelor in ce privește utili
zarea irigațiilor și restructurarea 
secretariatului de stat pentru agri
cultură.

O suită de dispoziții legale pri
vesc politica monetară și fiscală, 
urmărind, in principal, dinamizarea

De la trimisul 
nostru special

investițiilor. Intre altele sint pre
văzute grele penalizări pentru pro
prietățile agricole necultivate sau 
insuficient cultivate, impozite mult 
mai mari decit pinâ acum pentru 
terenurile urbane lipsite de con
strucții, stabilindu-se, pe de altă 
parte, o seamă de înlesniri fiscale 
și de credit pentru stimularea con
strucțiilor civile, îndeosebi a lo
cuințelor destinate păturilor sărace.

Simpla înșiruire a acestor măsuri 
este suficientă pentru a demonstra 
însemnătatea lor deosebită, subli
niată. de altfel, in declarații ale 
principalelor partide guvernamen
tale, inclusiv partidele comunist și 
socialist, care, in cursul negocieri
lor ce au precedat adoptarea hotă- 
ririlor respective, au subliniat ne
cesitatea ca eforturile de dezvoltare

economică să nu fie transferate pe 
umerii maselor populare, ci să se 
efectueze prin reducerea suprapro- 
fiturilor monopoliste.

Desigur, procesul reînnoirilor, atit 
pe plan economic cit și pe plan so
cial, impune acțiunea convergentă 
a forțelor de stingă și, din acest 
punct de vedere, observatorii de aci 
au notat declarațiile liderului so
cialist Mario Soares, în cadrul mi
tingului organizat in orașul Porto, 
cu ocazia vizitei primului secretar 
al Partidului Socialist Francez, 
Franțois Mitterand. Subliniind că 
„stingă franceză constituie exem
plul unei reușite experiențe poli
tice pe baza unui program al uni
tății", Soares a afirmat că este ne
cesar ca in Portugalia să se ur
meze o cale identică „pentru că 
trăim un moment istoric in care 
există grave probleme de înfruntat 
și se impune consolidarea demo
crației". Tara poate fl dezvoltată și 
adusă la nivelul națiunilor europene 
numai pe calea acțiunii unitare a 
forțelor de stingă, a unei coaliții 
largi care să cuprindă și alte forțe 
politice, a spus el.

Observatorii de aici acordă marc 
Importanță declarațiilor lui Mario 
Soares privind necesitatea unei 
alianțe programatice a forțelor stin
gi!. care să rămină in vigoare și 
dună încetarea funcțiunilor guver
nului provizoriu, cu alte cuvinte 
după alegerile pentru Adunarea 
Constituantă.

V. OROS J

agențiile d® presă
Delegația de activiști ai 

P.C.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., face o vi
zită de schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică, a fost primită la 
8 iulie de V. I. Dolghih, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. La intilnire a parti
cipat însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Socialiste România in U- 
niunea Sovietică, Gheorghe Colț. A 
avut loc o convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, to
vărășească.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care a so
sit intr-o vizită de două zile la 
Haga, a avut primele întrevederi cu 
ministrul olandez de externe, Max 
van Der Stoel, și cu Manfred Lachs, 
președintele Curții Internaționale de 
justiție, al cărei sediu se află la 
Haga.

Săptămîna Mării Baltice, 
în prezența lui Horst Sindcrmann, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, la Rostock a avut 
loc deschiderea festivă a celei de-a 
XVII-ă ediții a Săptăminii Mării 
Baltice.

Delegația Guvernului Re- 
qal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, condusâ de ml- 
nistrul de externe, Sarin Chhak, și-a 
încheiat vizita oficială de patru zile 
în Republica Volta Superioară. Dele
gația a fost primită de președintele 
Sangoule Lamizana, căruia i-a fost 
inminat un mesaj din partea prin
țului Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia.

Expoziție 
românească la Bonn

BONN (Corespondență de la 
N. S. Stănescu). — lnscriindu-se 
in cadrul schimburilor cultura
le active dintre România și 
R.F.G., expoziția pictoriței ro
mâne M. Slntlon-Ambrosi, des
chisă in sălile Societății parla
mentarilor din Bonn, continuă 
să se bucure de succes. Orga
nizată din inițiativa deputatului 
dr. Rudolf Kaffka și bucurin- 
du-se de sprijinul președintelui 
Bundestagului, doamna Anne- 
marie Renger, expoziția întru
nește. de asemenea, aprecierile 
criticii de specialitate, cotidia
nul „General Anzeiger" publi- 
cind, in acest sens, o prezentare 
elogioasă. Catalogul expoziției 
include un cuvint înainte sem
nat de ambasadorul Republicii 
Federale Germania la București, 
Erwin Wickert.

transmit
Instalarea noului pre- 

șetlinie al Huslriei.In capila_ 
la Austriei a avut loc, luni, instalarea 
noului președinte federal al repu
blicii, Rudolf Kirchschlaegcr. Cere
monia învestiturii s-a desfășurat in 
cadrul unei ședințe comune a celor 
două camere ale parlamentului. Au 
participat cancelarul federal, Bruno 
Kreisky, ceilalți membri ai guvernu
lui, alte personalități ale vieții pu
blice austriece, șefi ai misiunilor 
diplomatice din Viena, între care și 
ambasadorul României, Dumitru 
Aninoiu.

Situația din Etiopia. Lunl 
a început la Addis-Abeba o sesiune 
extraordinară a Parlamentului Etio
piei, convocată de împăratul Haile 
Selassie, la cererea forțelor armate, 
în vederea adoptării unor importan
te reforme constituționale. Pe de 
altă parte, Comitetul forțelor armate 
a anunțat că alte 13 personalități 
aparținind fostelor guverne ale Etio
piei s-au predat forțelor armate.

va fi lansat la Începutul anului 
1978, s-a anunțat la sediul Ligii 
Arabe. El va fi plasat pe orbită 
la o altitudine de 37 000 kilo
metri. Satelitul va lega toate 
țările arabe printr-o rețea de 
telecomunicații și va oferi tele
spectatorilor posibilitatea de a 
opta pentru unul sau altul din 
cele 24 de canale existente.

Convorbirile de la Pi’s- 
nicm.1,3 phen*an au avut i°c con“ 
vorbiri între o delegație guverna
mentală a R.P.D. Coreene, condusă 
de Hă Dam, vicepremier și ministru 
de externe al acestei țări, și o dele
gație guvernamentală indoneziană, 
condusă de ministrul de externe 
Adam Malik. Problemele abordate 
au vizat o serie de aspecte ale dez
voltării relațiilor prietenești dintre 
cele două țări — relatează agenția 
A.C.T.C.

Ull (ipsl *n care se cere Suver“ 
nului britanic să ia măsuri pentru 
lichidarea practicii internărilor în 
Ulster a fost semnat de participan- 
tii — protestanți $i catolici — la un 
seminar asupra viitorului Irlandei 
de Nord, desfășurat la sfirșitul săp
tăminii trecute, la Oxford.

Prin decret prezidențial, 
dr. Sabah Kabbani a fost numit am
basador al Siriei în S.U.A. Sabah 
Kabbani devine primul ambasador al 
Siriei în Statele Unite, după 5 iunie 
1957, data ruperii relațiilor diploma
tice dintre cele două țări.

Regele Birendro al Nepa- 
lullli a declarat în parlament că 
tara sa va rămine, în mod ferm, în 
rindul țărilor nealiniate, manifestînd 
In același timo dorința de a strînge 
relațiile cu toate statele, indiferent 
de regimul lor social-politic, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, res
pectului suveranității și egalității.

Ld CtlifO au lncePut lucrările 
reuniunii Comitetului Executiv al 
Organizației țărilor arabe producă
toare de petrol. Sint examinate o 
serie de proiecte de cooperare eco
nomică între țările membre ale or
ganizației, printre care crearea unei 
companii arabe a petrolului, precum 
și un altul, destinat coordonării ac
țiunilor de prospectări petroliere.

Dezertări din armata sai- 
Cjonezâ. ASentia de Presă „Eli
berarea" anunță că, în cursul pri
melor cinci luni ale acestui an, un 
număr de 4 286 militari saigonezi din 
provinciile Quang Da, Quang Ngai, 
Binh Dinh și Phu Yen au dezertat

Rezultatele preliminare ale alegerilor
din Japonia

TOKIO 8 (Corespondență de la 
P. Diaconu). — Potrivit rezultatelor 
preliminare ale alegerilor desfășura
te duminică pentru reînnoirea a apro
ximativ jumătate din mandatele Ca
merei Consilierilor — camera supe
rioară a Dietei — din totalul de 
53119 292 voturi numărate pină luni 
la ora 20,45, ora Tokio, Partidul li
beral-democrat, de guvernămint, a 
obținut 21 055 030, respectiv 39,64 la 
sută din voturi și, deci, 57 de man
date. Partidul socialist a obținut 
13 845 453 voturi (26,05 la sută) și 27 
mandate, Partidul Comunist din Ja
ponia — 6 383 422 voturi (12,02 la su
tă) și 8 mandate, Komeito — 6 666 915 
(12,55 la sută) șl 13 mandate. Parti
dul social-democrat — 4,38 Ia sută 
din voturi și 4 mandate, partidele 
minore — 0,59 la sută (un mandat), 
iar independenții — 4,76 Ia 8ută din 
voturi (5 mandate).

Premierul Kakuei Tanaka a decla
rat luni seara că și in cazul in care 
P.L.D. ar pierde citeva locuri în Ca
mera Consilierilor, activitățile admi
nistrative și legislative ale guvernu
lui nu vor suferi vreo schimbare deo
sebită. El a arătat că P.L.D. a obținut 
cu 5 locuri mai puțin decît scontase 
în circumscripțiile locale.

Președintele P.S.J., Tomomi Narita, 
a declarat că Partidul socialist a ob
ținut mai multe voturi decit la ale
gerile anterioare, grație atitudinii 
sale constante față de politica econo
mică a guvernului.

Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Kenji Miyamoto, și șeful se
cretariatului. Tetsuzo Fuwa, au dat 
publicității declarații salutind avan
sul realizat de P.C.J. in alegeri — 4 
mandate in plus — care „oferă o 
bază pentru activități legislative 
mai active, spre a răspunde cerințe
lor poporului".

• HERCULE IN MI
NIATURĂ. La spitalul din 
localitatea Puerto la Cruz, din 
Venezuela, o femeie a născut 
un prunc care cintărește nouă 
kilograme, lucru extrem de rar 
în analele medicinii. Pentru 
venirea lui pe lume a fost ne
voie de o operație cezariană.

• CORONOGRAF GI
GANT. Recent, la Observa
torul de fizică solară al Aca
demiei de Științe din Debrețin,' 
R.P. Ungară, a fost inaugurat 
un nou și modern telescop- 
coronograf. Coronograful, ale 
cărui dimensiuni rivalizează cu 
cele mai mari existente pe plan 
mondial — lungime 13 m, dia
metrul oglinzii 53 cm, greuta
tea totală 14 tone — are o 
putere remarcabilă : cu ajuto
rul său se pot distinge pe su
prafața Soarelui detalii de 160 
kmp, in timp ce cu ochiul liber 
pot fi observate doar forma
țiuni mai mari de 45 000 kmp. 
El va fi utilizat pentru studie
rea coroanei și activității 60- 
lare.

• „FUMATUL INDE
ZIRABIL" ! In R.D, Germană 
exista două gări în care „fuma
tul este indezirabil" — după 
cum 6e poate citi pe mari afișe, 
lipite la locuri vizibile. Este 
vorba despre gara centrală din 
Dresda și gara Oberschdneweide 
din Berlin. După cum scrie zia
rul „Berliner Zeitung", „de cind 
nu se mai fumează, cele două 
gări sint mult mai curate". Este 
drept, o bună parte din căile fe
rate sint electrificate.

• O ȚARĂ DE BASM 
a fost amenajată, spre bucuria 
micilor turiști, între înălțimile 
munților Taunus ce străjuiesc 
orașele vest-germane Wiesba
den și Bad Schwalbach. Aproa
pe toate basmele fraților Grimm, 
precum și altele la fel de îndră
gite din literatura pentru copii, 
îșl găsesc aici întruparea in te
racotă și material plastic : iezii 
și lupul cel hain, Scufița Roșie 
și Albă-ca-Zăpada, Frumoasa 
din Pădurea Adormită ; vrăji
toarea cea rea locuiește, bine
înțeles, in apetisanta ei căsuță 
din turtă dulce spre care ii ade
menește pe Hănsel și Gretel 
rătăciți în pădure. Din micro
foane ascunse se deapănă firul 
poveștilor. Pomii poartă tot fe
lul de bunătăți, păsări măiestre 
ciripesc. Chiar și o mică gră
dină zoologică, de astă dată cu 
animale adevărate, și-a găsit 
un locșor in această lume de 
basm.
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