
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

inteia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIII Nr. 9918 Vineri 12 iulie 1974 6 PAGINI 30 BANI

f

Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa
J f > >

Elena Ceausescu au primit delegația
cooperativei agricole „Casa Grande" din Peru

Tovarftșul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., au primit, 
iol după-nmiază, delegația coopera- 
ivei agricole „Casa Grande’*-Trujillo

s-a Încheiat vizita oficială
A PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO

Rezultate rodnice, noi perspective dezvoltării relațiilor
de prietenie și colaborării frățești româno - iugoslave

din Peru, condusă de Humberto 
Justiniano Sagardla, președintele 
cooperativei. Oaspeții se află în țara 
noastră la invitația adresată de șeful 
statului român cu ocazia vizitei fă
cute la această unitate, anul trecut.

La Întrevedere au participat tova
rășii Șlefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Aldca Militaru, pre
ședintele Uniunii Naționale o Coo
perativelor Agricole de Producție.

Conducătorul delegației n mulțu
mit. în cuvinte calde pentru posibili
tatea oferită de a cunoaște. In mod 
nemijlocit, viața șl preocupările ță
rănimii noastre cooperatiste, ale po
porului roman și a transmis pre
ședintelui României un cordial salut 
din partea membrilor cooperativei 
„Casa Grande", subliniind că ei păs
trează o amintire de neuitat vizitei 
pe care le-au făcut-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, in septembrie 1973. îm
părtășind din impresiile prilejuite de 
vizita In România, oaspeții au dat o 
Înaltă apreciere realizărilor obținute 
de țăranii cooperatori români in do
meniul organizării și creșterii pro
ducției agricole, în ridicarea nivelu
lui de trai, realizări ce se înscriu in 
ansamblul marilor succese dobindite 
de poporul nostru in edificarea noii 
sale vieți, sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

Președintele Nicolae Ceaușescu ® 
arătat, la rindul său, că iși amin-

tește cu multă plăcere de vizita 
Întreprinsă la cooperativa „Ca«® 
Grande", de primirea Însuflețită fă
cută de harnicii cooperatori al aces
tei importante unități agricola po- 
ruane, mărturie pregnantă a «entl- 
mentelor prietenești pe care șl le 
nutresc reciproc popoarele român și 
peruan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Întreținut, apoi, cordial cu membrii 
delegației, In cursul convorbirii rele- 
vlndu-se Însemnătatea schimburilor 
de experiență pentru promovarea 
conlucrării dintre unitățile agricole 
românești și peruane, care se înscrie 
pe linia dezvoltării relațiilor de co
laborare și prietenie dintre cele douâ 
țări și popoare, In spiritul Înțelege
rilor convenite Intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Juan Velasco Alvarado, cu prilejul 
vizitei șefului statului român In 
Peru.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe membrii delegației ca, la 
reîntoarcere, să transmită poporului 
peruan, cooperatorilor de la „Casa 
Grande" cele mai bune urări de noi 
succese în activitatea consacrată 
bunăstării, independenței și fericirii 
patriei lor.

întrevederea s-a desfășurat lntr-0 
atmosferă de caldă prietenie.

Ceremonia plecării 
de la aeroportul Otopeni

Joi după-amiază a luat sfirșit vi
zita oficială de prietenie întreprinsă 
lu țara noastră de tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, împreună cu tovarășa 
lovanka Broz, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Eveniment cu ample și profunde 
■emnificații in cronica relațiilor din
tre România și Iugoslavia, această 
nouă intîlnire a președinților celor 
două țări a marcat un moment deo
sebit de important pentru Întărirea 
5i dezvoltarea raporturilor de co
laborare frățească dintre partidele 
>i țările noastre, contribuție de sea
mă la cauza păcii și colaborării in
ternaționale. la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Solemnitatea plecării inalțllor soli 
ai poporului iugoslav prieten ara 
loc pe aeroportul Otopeni.

Deja reședința oficială, președin
tele Iosip Broz Tito sl tovarășa 
Iivanfca Broz sint Însoțiți de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si de 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Aeroportul Otopeni are un aer 
■ărbătoresc. Pe frontispiciul salonu
lui oficial se află portretele celor 
doi președinți. încadrate de drape
lele de stat ale României și Iu
goslaviei. Pe mari pancarte sint în
scrise, In limbile română si sirbo- 
croată. urările : „Trăiască prietenia 
li colaborarea frățească intre po
poarele țârilor socialiste, între toate 
popoarele lumii !", „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie fră
țească și colaborarea rodnică, multi
laterală între Republica Socialistă 
România *i Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, între Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, spre binele 
popoarelor român și iugoslave, in 
interesul cauzei socialismului, al pă
cii și progresului in lume I“.
Sosirea tovarășilor Nicolae Ceaușescu 

el Iosip Broz Tito. a tovarășelor 
Elena Ceaușescu și lovanka Broz 
este salutată cu entuziasm de 
numeroși locuitori ai Capitalei, a- 
flați pe aeroport pentru a ura un 

< călduros drum bun Inalților oaspeți 
Iugoslavi.

în această atmosferă Începe cere
monia oficială.

O gardă militară prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia și Republicii Socialiste Româ
nia, in timp ce sint trase 21 de 
salve de salut Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip Broz 
Tito trec in revistă garda de onoare.

Tovarășul Iosip Broz Tito și tova
rășa lovanka Broz salută apoi p® 
membrii corpului diplomatic.

în continuarea ceremoniei, lnalțil 
oaspeți iși iau rămas bun de la to
varășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Maxim Berghianu, Lina Cio- 
banu. Florian Dunălache, Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lr-a, Mihai Gere, general de armată 
Io.i Ioniță, Vasile Patilineț, Ștefan 
Andrei. Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, de la celelalte 
persoane oficiale române prezente.

Un grup de pionieri oferă tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, tovarășelor Elena Ceaușescu șl 
lovanka Broz buchete de flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa* Elena 
Ceaușescu iși iau un călduros rămas 
bun de la tovarășul Iosip Broz Tito 
și de Ia tovarășa lovanka Broz, de 
la tovarășii Gemal Biedici, Miloș 
Minici, Aleksandar Gîrlicikov, Dușan 
Sk^ebici, Milorad Birovliev. Cei doi 
președinți iși string miinile cu cor
dialitate. se Îmbrățișează cu caldă 
prietenie.

„Vă sint foarte recunoscător, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, 
tovarășe Elena Ceaușescu — a spus 
președintele Iosip Broz Tito — pen
tru primirea excepțională, deosebit 
de cordială, de care ne-am bucurat 
aici. Plec din această minunată țară 
cu cele mai frumoase impresii. Eu 
cred că această vizită va contribui 
mult la dezvoltarea in continuare a 
relațiilor noastre".

„Vă urez drum bun — a răspuns 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — multa 
succese în activitatea dumneavoastră. 
Sper să ne revedem cit mai curind".

La rindul lor, tovarășele Elena 
Ceaușescu și lovanka Broz iși string 
miinile, se îmbrățișează.

La ora 17,30, avionul prezidențial a 
decolat, fiind escortat pină la fron
tieră de aparate cu reacție ale forțe
lor armate ale Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

ȘANTIERELOR-UTILAJE 
TEHNOLOGICE LA TERMEN 
Șl DE BUNĂ CALITATE

0 sarcină de primă actualitate pentru 
întreprinderile constructoare de mașini
Pe șantierele de Investiții produc

tive se desfășoară o bătălie sus
ținută cu timpul. In urma concen
trării forțelor umane și a mijloa
celor tehnice asupra lucrărilor da 
care depinde punerea in funcțiune 
a noilor obiective și capacități, rit
mul de execuție sporește vizibil da 
la o perioadă la alta, multe din 
acestea aflindu-se in preajma mo
mentului lor inaugural. Sint rezul
tate care onorează pe multi con
structori, beneficiari și furnizori de 
utilaje tehnologice, demonstrind, 
Încă o dată, că atunci cind organele 
»)i organizațiile de partid acționea
ză cu fermitate, mobilizează ac
tiv toți factorii angajați in con
strucția noilor capacități de pro
ducție, urmăresc și controlează în
deaproape mersul lucrărilor pe 
șantiere, realizările In domeniul 
investițiilor pot fi buna și chiar 
foarte bune.

Sondajele întreprinse pe un șir 
de șantiere arată că ritmul de fi
nalizare a unor noi obiective și ca
pacități poate fi intensificat în con
tinuare — și aceasta depinde în 
mare măsură de livrarea neintir- 
ziată și de bună calitate a tuturor 
utilajelor tehnologice contractate. 
O atare sarcină are o importanță 
cardinală și vizează o serie de 
principali furnizori, unii restan- 
țieri — aparținînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electronicii — intre care Întreprin
derile „Vulcan", „23 August", de 
pompe, de mașini grele și „Grlvița 
roșie" din București, Întreprinderile 
de utilaj chimic din Ploiești și Gă- 
eștl, „Independența“-Sibiu ș.a. în
deplinirea de către acești furnizori a

\_______________

obligațiilor asumate prin contract® 
presupune nu numai lichidarea grab
nică a răminerilor in urmă acu
mulate in lunile anterioare, ci și 
asigurarea la termen, deci cit mai 
rapid, a mașinilor și utilajelor ne
cesare punerii în funcțiune a unor 
capacități noi, cum 6int cele de la 
întreprinderea de strunguri din 
Tirgoviște, întreprinderea de utila
je pentru industria materialelor de 
construcții Bistrița, turnătoria în
treprinderii de osii și boghiuri 
Balș, întreprinderea de șuruburi 
din Bacău, instalația de cauciuc 
poliizoprenic Brazi și altele.--

Execuția și livrarea la timp li 
de bună calitate a utilajelor tehno
logice constituie, in condițiile ac
tuale, o sarcină de partid priorita
ră, care angajează responsabilita
tea comunistă a colectivelor din 
întreprinderile producătoare. Tre
buie clar înțeles că utilajele aștep
tate pe șantiere sint destinate să 
asigure creșterea avuției naționale 
și, ca atare, livrarea lor neîntirziată 
impune răspunderi deosebite con
structorilor de mașini ; este vorba 
de mijloace tehnice menite să do
teze noi capacități șl obiective, do 
mijloace tehnice care dau naș
tere la noi unități — acestea re- 
prezeutind piloni al industrializării 
socialiste, avind sarcini de produc
ție bine precizate în mecanismul 
echilibrat al dezvoltării industriei și 
a economici naționale in acest an. 
Așa se cer privite deci problemele 
— corespunzător intereselor majore 
ale economiei. Gindind și acționind 
prin prisma răspunderilor ce le 
revin în domeniul realizării in
vestițiilor, in mod sigur conduce-
(Continuare în pag. a V-a)
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ln timpul vizitei la Întreprinderea de mașini grele din Capitala

Un brav constructor cu 
fire de poet — unul din 
miile de constructori ce 
s-au legat să reînvie, din 
beton și oțel, vechea faimă 
a fostei cetăți de scaun 
— iml spunea că um
brele strămoșilor venerați, 
și niciodată uitați de popor, 
stau de strajă la porțile 
Tirgoviștei, ca să nu pă
trundă aici decît oamenii cu 
sufletul curat și cu dra
goste pentru aceste locuri... 
De-a lungul secolelor, por
țile acestui oraș s-au des
chis larg ctitorilor de isto
rie românească, neinfrica- 
ților luptători pentru liber
tate și independentă, unor 
cărturari iluștri ai neamu
lui nostru. „De la Mircea 
pină la Vladimlrescu — 
scria Ion Ghica — nu este 
un singur nume ilustru 
care să nu fi scris cu singe 
pe pămintul Tirgoviștei. 
Acolo este leagănul lupte
lor șl sacrificiilor patrio
tice".

Ajuns aici, constațl că te 
afli, de fapt, în plină ex
plozie de fapte și intim- 
plări, demne de Istoria 
noastră socialistă. Ce popu
lație are azi municipiul 
Tirgoviște ? — am vrut să 
aflu. Iată o Întrebare în
deajuns de dificilă, șl nu 
fiindcă nu s-ar încerca o 
evidență, ci din pricină că 
aici nevoia de brațe de 
muncă sporește aproape 
de la o lună la alta. Popu
lația stabilă a municipiu
lui ar fi de vreo 40 000 de 
locuitori (in urmă cu șapte 
ani era de numai 25 000...). 
Acestora li se adaugă flo- 
tanții, ln număr de 18 000. 
Apoi, navetiștii — vreo 
16 000. Să nu-i uităm nici 
pe cei vreo 15 000 din co
munele suburbane, pe cei 
din centrele muncitorești... 
Toți aceștia — stabili, fio- v

fanți, navetiști etc. — Iși 
unesc eforturile lntr-un 
singur țel : ridicarea Tirgo
viștei moderne, in viitorul 
apropiat unul din cele 
mai importante centre in
dustriale din țară. A fost 
prevăzut ca în actualul cin
cinal numărul celor înca
drați in muncă să sporeas-

moment este dovada grăi
toare a marilor realizări la 
care conduce politica în
țeleaptă a partidului și sta
tului nostru de dezvoltare 
armonioasă a tuturor re
giunilor țârii. Căci, pină 
nu de mult, orașul și împre
jurimile se înscriau în 
zona agricolă — și doar

TIRGOVIȘTE

0 zi înseamnă 
o pagină 
de istorie

că ln medie cu 8 000 pe 
an, 30 000 in total — și pre
vederea se respectă. Numai 
pe imensa platformă in
dustrială, socotind toate 
grupurile do șantiere, lu
crează, in perioadele de 
virf, pină la 12 000 de oa
meni.

Porțile orașului se vor 
deschide. In continuare, și 
mai larg zecilor de mii de 
oameni cu dragoste Rentru 
aceste locuri și cu dorința 
de a le ridica la un nivel 
superior de civilizație și 
progres. La nivelul Întregii 
țări. Tirgoviștea acestui

întreprinderea de utilaj 
petrolier (creație a regimu
lui nostru, pe locul fostu
lui arsenal al armatei) șl 
citeva făbricuțe închegau o 
oarecare imagine indus
trială. Insă și aici, ca și-n 
alte zone, timpul a fost 
comprimat. Experiența con
strucției socialiste iși spu
ne cuvintul : o mai bună 
organizare, asigurarea ne
cesarului de cadre califica
te conștiința comunistă a 
faptului că viitorul nostru 
depinde de noi și că-i sin- 
tem datori cu tot ce avem

mal bun, ne ajută să ne 
grăbim. Anul 1973 a marcat 
un eveniment industrial 
important : prima șarjă la 
moderna oțelărie Tirgoviș
te. S-a creat, astfel, „pa
trulaterul de oțel" al țării : 
Reșița — Hunedoara — Ga
lați — Tirgoviște. In 1980, 
Tirgoviștea va raporta un 
milion de tone de oțeluri 
aliate. întreprinderea de 
strunguri automate, o între
prindere de construcțil- 
montaje, întreprinderea 
„Rom-Lux", unde muncesc 
peste două mii de femei, 
cea de beton autoclavizat 
și cea de ceramică etc. a- 
testă intrarea Tirgoviștei ln 
circuitul marilor capacități 
industriale din România 
socialistă.

Cum este șl firesc, într-o 
asemenea perioadă de pre
faceri rapide, edilii orașu
lui au de făcut față celor 
mai diverse probleme șl 
multor neprevăzute. Ei tre
buie să se ocupe șl de gl- 
ganții industriali, existenți 
sau în devenire, și de o 
cișmea care nu funcționea
ză, și de teatrul de vară 
din parcul orașului, ce ur
mează a fi deschis ln au
gust, și de cei 15 munci
tori cărora nu le-a venit 
autobuzul... Iată, s-au a- 
dunat la primărie, dorind 
să-1 informeze pe vicepre
ședinte că trebuie s-ajungă 
neintîrziat pe la casele lor 
(navetiștii), iar vicepre
ședintele lasă la o parte, 
pentru citeva minute, tre
buri presante și cere să le 
fie repartizat celor cinci
sprezece un autobuz, pen
tru ca miine dimineață oa
menii aceștia să se poată 
prezenta la lucru odihniți,

Nicolae TIC
(Continuare In pag. * V-a)
_____ J
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RECOLTAT-SEMĂNAT
în flux continuu

O CERINȚĂ NERESPECTATĂ IN UNELE
UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL DOLJ

Ploile de la începutul acestei 6ăt»- 
tămini au determinat aminarca cu 
citeva iile a recoltării cerealelor. în 
mod normal »e amină și Inaftmintaroa 
culturilor succesive. Înseamnă că. in 
xilele care vor urma, lucrările se vor 
aglomera foarte mult. Este și moti
vul pentru care, la indicația Comite
tului Judeteen de partid Dolj, orga
nizațiile de partid din unitățile agri
cole au Intensificat muncR politică in 
vederea mobilizării tuturor lucrăto- 
r.lor de pe ogoare la executarea 
acestor lucrări. De asemenea, direc
ția agricolă a primit ca sarcină să 
se ocupe de concentrarea utilajelor 
In zonele în care griul a dat mai re
pede in copt și unde se poate lucra 
om plin. Astfel, peste 40 combine 
„Gloria" dm stațiunile pentru mora
ri.zarea aericulturii Murgaș. Me'i- 
nești, Mischli. Predeștl au fost mu- 
1-'te în unitățile din cadrul consi
liilor intercooperaiiste Maglavit, Ca
lafat. Dăbuleni ?i altele. Prin aceste 
mișcări de mașini, campania de re
coltare se va reduce cu circa două 
î.le si jumătate. De asemenea, pen
tru urgentarea lucrărilor, din jude
țul Brașov au fost trimise 30 com
bine „Gloria", iar din județul Buzău 
$i Galați — 50 prese de balotat paie. 
Astfel, in flecare cooperativă agri
colă. stringerea griului nu va dura 
mal mult de 12 zile bune de lucru. 
De altfel, in zonele din sud. pină 
marți, 9 iulie, au fost recoltate 5 300 
hectare cu griu.

Principalul obiectiv al muncii po
litice desfășurate de organizațiile de 
partid In rindul mecanizatorilor și 
cooperatorilor îl constituie grija pen
tru ca nici un bob din noua recoltă 
să nu se risipească. „Anul acesta — 
ne spunea tov. Constantin Glăvan. di
rectorul direcției agricole județene — 
lanurile de griu se caracterizează 
printr-o mare neuniformltate în ce 
privește coacerea. De aceea, specia
liștii din unități cercetează cu aten
ție, zilnic, fiecare parcelă in parte".

Un exemplu concludent in această 
privință l-am intilnit la cooperativa

agricolă din Castranova. După-amla- 
ză. in jurul orei 18, fără să se consi- 
d re că este tirziu. 7 combine „Glo
ria” începeau recoltarea unei noi 
parcele cu griu. „Avem aici 15 ha cu 
gnu din soiul Libelula — ne spunea 
Petrișor Untaru, inglnerul-șef al 
cooperativei. Am încercat șl in jurul 
nnnzului să vedem dacă putem în
cepe recoltarea, dar umiditatea boa
belor era prea mare. Iată insă că 
acum, după-amiază, am revenit șl am 
constatat că putem începe recoltatul. 
Avem peste 1 009 ha cu griu. din care 
am recoltat primele 200 ha. Dispu
nem de suficiente combine, dar nu 
putem irosi nici o oră bună de lucru. 
Do aceea, de dimineață și pină scara, 
toți mecanizatorii se consideră mobi
lizați și muncesc atunci și acolo unde 
este nevoie". Și la cooperativa agri
colă din Dobrotești recoltarea griu
lui a început pe parcele diferite și 
chiar pe suprafețe mai mici de teren, 
acolo unde umiditatea boabelor este 
mai scăzută. In felul acesta, in timp 
scurt, au fost recoltate peste 250 ha 
cu griu.

Efectul muncii politice desfășurate 
de organizațiile de partid in vederea 
mobilizării sătenilor la lucrările de 
vară se evidențiază, in mod deose
bit, la eliberarea terenului și însă- 
mințarea culturilor duble. In coope
rativele agricole din județul Dolj s-a 
prevăzut să se insămințeze 72 000 ha 
— o suprafață mare. Este motivul 
pentru care recoltarea griului și eli
berarea terenurilor trebuie să se facă 
în ritm susținut. Cooperativele agri
cole din cadrul consiliului intercoo- 
peratist Măcieșu. de pildă, au re
coltat pină acum 700 hectare cu ce
reale păioase și, concomitent, au eli
berat de paie 570 ha, au arat 550 ha 
si au însămințat peste 470 ha cu 
culturi duble. Și In alte unități, da
torită bunel organizări a muncii, 
combinele, presele de balotat paie, 
plugurile și semănătorile lucrează în 
flux continuu. Ba, mai mult, la coo
perativa agricolă din Dobrotești, din 
cele 100 ha insămințate cu porumb

în cultură dublă. 30 hectnre au și 
fost irigate, iar udările continuă cu 
toate forțele.

Intr-o recentă analiză efectuată la 
comitetul județean de partid s-a con
statat insă că nu peste tot se ac
ționează cu suficientă promptitudine 
pentru eliberarea terenurilor de paie 
si insămlntarca culturilor duble. 
Este adevărat că viteza de recoltare 
este dublă fată de capacitatea pre
selor de balotat paie. Din această 
cauză s-a și creat o diferență de 
peste 7 009 hectnre între suprafețele 
cu orz si griu recoltate și cele eli
berate de paie. Dar tot atit de ade
vărat este si faptul că. pînă acum, 
se puteau ara și insămința suprafețe 
mai mari de teren. Dovadă că, ime
diat după analiza făcută la comitetul 
județean de partid, organizațiile de 
partid din cooperativele agricole’ au 
intervenit prompt, asigurind grăbirea 
lucrărilor. In unitățile din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Catane și 
Ghidici au fost organizate cite două 
schimburi pe tractoare, pentru a se 
putea ara și noaptea, iar ziua s-a 
intensificat ritmul la semănat. In fe
lul acesta trebuie să 6e procedeze 
în toate unitățile unde unele lucrări 
sint rămase In urmă, astfel incit 
sarcina stabilită pentru însămînțarea 
culturilor duble să se realizeze in
tegral.

Ion TEODOR

PE MARI SUPRAFEȚE 
A DOUA CULTURĂ

• Pe lingă recoltat și executarea celorlalte lucrări de vară. în uni
tățile agricole se acordă o -deosebita atenție insămințării culturilor suc
cesive. Pe 1 200 000 ha terenuri eliberate de culturi timpurii se vor în- 
sămința porumb pentru boabe, diferite alte plante furajere și legume. 
Ultimele date centralizate la minister arată că au fost insămințate 
140 000 hectare cu diferite culturi.

• In cooperativele agricole din județul Constanța se insămînțează 
a doua cultură pe 70 000 hectare. Din acestea, 44 000 hectare sint ame
najate pentru irigat. Pe 15 000 ha terenuri irigate se insâmințează po
rumb pentru boabe din grupa hibrizilor 100, foarte timpurii, care, pină 
la toamnă, vor ajunge la maturitate. Pină acum, in cooperativele agri
cole din județul Constanța au fost insămințate 12 000 ha cu diferite 
culturi.

• Pentru obținerea unei producții suplimentare de legume, in coo
perativele atmcole și fermele proprii ale I.L.F. se vor însâmința 30 000 
ha cu culturi succesive. Se vor cultiva, intre altele, 5 400 ha cu fasole 
verde. 7 800 ha cu castraveți. 9 100 ha cu varză de toamnă și alte sorti
mente. Produsele respective vor li destinate, in special, fabricilor (le 
conserve in vederea industrializării. Cele mai mari suprafețe, compa
rativ cu prevederile, au fost realizate in județele Bacău, Bihor, Teleor
man, Suceava și Constanța.

• In cooperativele agricole din județul Ilfov specialiștii urmăresc 
ea terenurile destinate culturilor duble să fie pregătite cit mai bine, 
că se folosească sămință din soiuri și hibrizi indicați. La cooperativa 
agricolă din Manasia, de exemplu, porumbul pentru siloz a fost în- 
sămințat pe luncă, unde apa freatică este mai la suprafață, iar pe te
rasă s-a semănat iarbă de Sudan. Rezultate bune au obținut și coope
rativele agTicoIe Movilita, Coșereni, Borănești ș.a.

//

A fost lansat
un nou

de 12500 tdw
telefon,

minc- 
destinat

mineralier

Imagine din 6ecțla motoare Diesel a Uzinei constructoare de mașini din Reșița.
Foto: E. Dlchlseanu
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GALAȚI (Prin . 
la Ștefan Dorgoșan). 
dimineața '* ’ 
constructorii de nave gălățeni 
au lansat un nou 
raller de 12 509 tdw, ______
flotei noastre maritime. Este al 
7-lea vas lansat in acest an, la 
numai o săptămină după ce o 
altă navă, de 7 500 tone tdw. a 
primit botezul apel. Nava nre 
un grad de saturare superior 
altor construcții de acest tip 
lansate pină in prezent. In le
gătură cu acest prestigios suc
ces, tovarășul Mehic Anatolie, 
secretarul comitetului de partid 
de la Ș.N. Galați, ne spunea: 
„Lansarea s-a desfășurat la cala 
de 10 000 tone. Este a treia lan
sare din acest nn la cala res
pectivă. Antrenat In întrecerea 
socialistă, colectivul de ingineri, 
tehnicieni, maiștri, constructori 
navali de la secția 1-A s-a stră
duit să execute lucrări de cea 
mai bună calitate, pentru ca 
nava să le reprezinte cu cinste 
rcnumele pe drumurile de ană. 
Remarcăm pe Eroul Muncii So
cialiste, maistrul Nicu Macovei, 
inginerul Gheorghe Mantu, șe
ful secției 1-A, constructorii na
vali Vasile Statemir și Sandu 
Căpătan, maistrul Mircea Du- 
mitriu, care și-au adus o con
tribuție deosebită in realizarea 
acestui succes". în timp ce va
sul se îndreaptă spre apele Du
nării, pe o altă dană a început 
descărcarea primelor tronsoane 
la macaraua de 3-30 tone, care 
va contribui la dezvoltarea vii
toare a șantierului naval.

în obiectivul muncii politice

REDUCEREA CHELTUIELILOR
DE

„Casa Arcașului"

C/IS/I ARCAȘULUI"

Un popas turistic de mare atracție

5J
Pentru cei care își petrec va

canța sau drumețesc prin Mol
dova, cooperația de consuni le 
pune la dispoziție unul din cele 
mai atractive locuri de popas 
si recreare. Este vorba de mo
telul „Casa Arcașului", situat 
in imediata apropiere de ve
chea și vestita Cetate a Neam- 

„Casa Arcașului" de la 
Neamț oferă oaspeților

găzduire în camere frumos 
si modern mobilate. Tot aici, 
cooperația de consum dispu
ne de un bar, o cofetărie și 
un restaurant in care se pot 
servi mincăruri tradiționale 
specifice bucătăriei locale. De 
la „Casa Arcașului" se pot face 
excursii în împrejurimi, la „Ca
sa memorială Ion Creangă" de 
la Humulești, la mănăstirile 
Neamț, Agapia, Văratec.

După încheierea primului semes
tru al acestui an jubiliar, o re
trospectivă critică asupra a ceea ce 
s-a realizat pină în prezent este ab
solut necesară ; pe baza concluziilor 
și învățămintelor desprinse se im
pune să fie luate măsuri practice, 
cuprinzătoare, care să determine îm
bunătățirea continuă a activității 
productive în fiecare întreprindere. 
Așa gindesc și acționează majorita
tea colectivelor de oameni ai mun
cii din industria județului Neamț, 
care, la loc de frunte, în activitatea 
lor pentru realizarea planului, au 
înscris reducerea continuă a cheltu
ielilor materiale de producție.

Motorul dinamizator al acestor 
preocupări : organizațiile de partid. 
Acționind prin formele și me
todele specifice muncii politi
ce, cum ar fi agitația vizua
lă. gazetele de perete și șatirice. u- 
nele grafice și panouri, ore de calcul 
s a. ; pentru cunoașterea de către fie
care lucrător a căilor de reducere a 
costurilor de producție, organizațiile 
de partid din multe întreprinderi ale 
județului au determinat întronarea 
unei ordini și discipline exemplare la 
toate locurile de muncă, mai ales în 
privința gospodăririi materiilor pri
me si materialelor, combustibilului 
și energiei ș.a. Ca urmare, la între
prinderea de celuloză și hîrtie „Re
construcția" din Piatra Neamț, de 
exemplu, cheltuielile materiale de 
producție au fost diminuate pînă a- 
cum cu peste 1.6 milioane do lei, iar 
la fabrica de tricotaje „8 Martie", la 
1 900 de lei producție-marfă s-au 
cheltuit 110 lei mai puțin față de 
prevederile planului. Asemenea re
zultate au consemnat și colectivele 
altor fabrici și secții de la între
prinderea de țevi Roman, Combina
tul de fire si fibre chimice Săvi- 
nești, întreprinderea „Comuna din 
Paris" din Piatra Neamț, Combina
tul pentru lianți și azbociment Bi- 
caz ș. a.

Nu trebuie să se înțeleagă însă 
că in întreprinderile din județul 
Neamț au fost epuizate toate resur
sele de reducere a costurilor de pro
ducție. Dimpotrivă, în multe unități, 
situația nu este deloc roză. In cinci 
luni din acest an, pe ansamblul in
dustriei județului, cheltuielile mate
riale 
fost 
oane lei.

formele 
muncii 
agitația

j.a.

de producție planificate au 
depășite cu aproape 91 niili- 

Cum 6-ar spune, ceea

Cum întreținem casa în care locuim"
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Fondul de timp maxim disponibil 
nu peste tot este utilizat corespun
zător, inregistrindu-se pină acum 
77 000 de ore-om consumate nejus
tificat, fără să aibă vreo acoperire 
în produse. Or, aceasta determină 
„umflarea" cheltuielilor de produc
ție. Concret, în ce alte direcții tre
buie să se acționeze imediat, pentru 
redresarea situației in toate unită
țile industriale ?

— Nu numai imediat, ci ei In per» 
spectivă, conducerile unităților eco
nomice, organizațiile de partid, noi 
toți ne-am propus să acționăm și pe 
alte căi pentru reducerea cheltuie
lilor de producție. " *
scopul diminuării în 
cheltuielilor, acordăm . . . 
neproductive, legate de activitățile 
de aprovizionare si desfacere si de 
conducere administrativă. Prea puțin 
s-a făcut pină acum si In direcția 
modificării concepției constructive 
sau. mai bine-zis, a modernizării 
producției, asigurării in spațiile con
struite a unei densități optime a 
mașinilor, utilajelor și Instalațiilor. 
O altă problemă, care în ultimul 
timp ne-a dat mult de lucru și care 
exercită o mare influentă asupra 
cheltuielilor neeconomicoase, constă 

lipsa de siguranță în func- 
unor utilaje. M-aș re

căzu! recent, de la

ce unii au economisit, alții au irosit 
nejustificat, diminuind volumul de 
beneficii și, in final, influențind ne
gativ 
mice. ____„_ ____ __ „_
biroul comitetului județean de partid 
a inițiat un studiu temeinic in 
toate unitățile industriale. Nu este 
vorba de o tutelă administrativă, ci 
de acțiuni politice, concrete, proprii 
muncii de partid, menite să ajute 
conducerile unităților, să atragă larg 
pe comuniști, pe muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din întreprinderi, 
in evidențierea și valorificarea re
surselor existente, pentru reducerea 
mai accentuată a cheltuielilor mate
riale-.- Ce concluzii și măsuri prac
tice s-au desprins pînă in prezent 
din acest studiu ? Ne răspunde tov. 
ing. Petre Mangcac, vicepreședinte 
al consiliului județean de control 
muncitoresc, al activității economice 
și sociale :

nivelul eficienței econo- 
Sesizind acest neajuns,

Bunăoară, in 
ansamblu a 
atenție celor

Din experiența organizațiilor
de partid din județul Neamț

...Sinteți invitat a lua 
parte la adunarea cetățe
nească. organizată de con- 
silul municipal al F.U.S., 
cu următoarea ordine de 
zi: „Cum folosim șl între
ținem casa in care locuim, 
cum gospodărim orașul in 
care trăim”.

Pășim in sala respectivei 
adunări. împreună cu cei 
peste 500 de invitați — ce
tățeni, președinți ai asocia
țiilor de locatari, deputați, 
conducători de Întreprin
deri și instituții. In puține 
cuvinte, tovarășul 
lae Iacobescu, 
tele consiliului 
F.U.S., primarul 
piului Tg. Jiu, face mai 
lntli o sumară prezentare 
a dezvoltării orașului. No
tăm. pe scurt: în urmă cu 
30 de ani. Tg. Jiu avea o 
populație sub 14 000 locui
tori; astăzi, un singur car
tier, 9 Mai. numără cir a 
20 000. iar municipiul. in 
totalitate. peste 50 000. 
Noile dimensiuni demogra
fice sînt rezultatul politi
cii partidului și statului de 
dezvoltare armonioasă a
tuturor județelor tării și
ele au corespondențele cu
venite șl pe plan urba
nistic. Numai in ultimii 
5—6 ani s-au ridicat aici 
peste 8 000 de apartamente ; 
tot in această perioadă au 
fost construite un palat al 
poștei, trei complexe co
merciale. două grupuri șco
lare. precum și alte edifi
cii (școli, creșe, grădinițe); 
în curind vor fi date 
folosință modemul 
magazin „Paringul". 
de cultură și alte 
tive.

...în continuare 
fost multe de notat 
dragostea locuitorilor pen
tru oraș, despre spiritul 
lor gospodăresc. O preci
zare făcută de primar ne-a

Nico- 
președin- 
local al 

munici -

In 
super- 

casa 
obiec-

ar
de=pre

fi

atras insă atenția : înain
tea acestei adunări, colec
tive speciale — constituite 
de către consiliul munici
pal al F.U.S. din reprezen
tanți ai comitetului execu
tiv al consiliului popular, 
deputați. președinți ai aso
ciațiilor de locatari, organe 
ale ordinii publice — au 
vizitat sute de apartamente, 
au făcut sondaje privind 
folosirea și gospodărirea 
fondului locativ in toate 
cartierele orașului. Iar 
principalele constatări și

cotim necesar să facem cu
noscute întreprinderile in 
care ei lucrează, pentru că 
— in conformitate cu pre
vederile Legii 5'1973 (pri
vind administrarea fondu
lui locativ) — ele au aprobat 
locuințele. Cei mai mulți 
„stricători de apartamente”, 
fiindcă nu-i putem numi 
altfel — s-a arătat în re
ferat — lucrează la C.E.T. 
Rogojelu, Gruoul de insta
lații și utilaje, Șantie
rul IV-Vădeni, Grupul de 
șantiere pentru construcții

leze felul în care iși fac da
toria de gospodari cei că
rora le-au repartizat locuin
țe. Așa cum a rezultat din 
controlul amintit, pină acum 
nu s-au întreprins insă nici 
un fel de acțiuni de aceas
tă natură. Cum tot la fel 
de adevărat este câ nici 
întreprinderea de speciali
tate, care răspunde de ad
ministrarea fondului loca
tiv (I.J.G.C.L.). nici primă
ria nu au acționat cu toată 
hotărirea pentru aplicarea 
prevederilor legale, in sco-

a le înlesni rezolvarea pro
blemelor de locuit pentru 
muncitorii care n-au domi
ciliu stabil in localitatea 
respectivă), dar precizează 
că astfel de locuințe „vor 
fi executate, in prima e- 
tapă. cu un grad redus de 
finisaj”, urmînd ca treptat 
„ele să fie terminate con
form proiectului". In a- 
ceste condiții se pot pre
lua. deci, apartamente 
organizare de șantier". _ 
6-a intimplat însă la Tg. 
Jiu ? Mai bine de 1 200 a-

„în 
Ce

O BINEVENITĂ Șl EFICIENTĂ ACȚIUNE INIȚIATĂ
DE CONSILIUL MUNICIPAL DIN TG. JIU AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

concluzii se află acum — 
datorită acestei bune ini
țiative — in dezbaterea 
publică.

Mai notăm din referatul 
consiliului municipal al 
F.U.S.: „Dacă avem in mu
nicipiu mulți cetățeni- 
chiriași. marea majoritate 
care intrețin locuințele cu 
dragoste și răspundere de 
adevărați proprietari, avem 
și cetățeni care dovedesc 
o inadmisibilă lipsă de gri
jă față de casele in care 
locuiesc". Au fost citate 
exemple de cetățeni — nu 
puțini la număr — în lo
cuințele cărora au fost gă
site instalații sanitare și 
electrice defecte, geamuri 
soarte la camere și depen
dințe, uși ori parchete de
teriorate ș.a.m.d. — cazul 
a numeroase apartamente 
din blocurile G 1. G 5. G 7 
(- artierul 9 Mai) șl G 6 
(cartierul 1 Mai-est). Nu 
cităm aici numele acestor 
locatari neglijenți, dar so-

industriale ș.a. Criticile din 
adunare au activizat atit de 
prompt opinia cetățenească, 
incit au fost semnalate și 
alte exemple negative.

Ce-i drept, in toate ca
zurile de deteriorare a a- 
partamentelor este vorba, 
în primul rind, de carențe in 
educația respectivilor lo
catari. Dar cele mai multe 
din apartamentele la care 
s-au semnalat stricăciuni 
sint construite din fondu
rile proprii ale Întreprin
derilor. Or, conform Le
gii 5. acestea trebuie să 
fie mai mult Interesate in 
a veghea ca apartamentele 
aflate in zestrea lor socială 
să fie cit mai bine folosite 
și gospodărite. Ceea ce în
seamnă că înseși comitetele 
și consiliile oamenilor mun
cii — cu ajutorul factorilor 
educativi și administrativi 
din întreprindere — trebuie 
să se intereseze la asocia
țiile de locatari, să contro-

pul prevenirii și combaterii 
unor astfel de abateri. Mă
sura stabilită in urma aces
tei adunări — ca pe viitor 
factorii de răspundere din 
întreprinderi și organismele 
de specialitate ale adminis
trației să exercite in mod 
sistematic acțiuni comune 
de control — este de na
tură să contribuie la creș
terea exigenței și răspun
derii civice pentru folosi
rea și întreținerea 
locativ de stat.

In același spirit 
fată de folosirea 
locativ, Consiliul 
pal Tg. Jiu al

fondului

de grijă 
fondului 
mtmlci- 

„ F.U.S. a
analizat și o altă proble
mă importantă. Este vorba 
de practica unor întreprin
deri noi de a Închiria — 
Iri organizare de șantier — 
apartamente nenominali
zate pe locatari. O regle
mentare mai veche (H.C.M. 
594/1962) dă întreprinderilor 
acest drept (in scopul de

partamente complet finisa
te, a căror filieră de dis
tribuire trebuia să fie cea 
obișnuită (nominalizarea 
pe titular) au fost închi
riate nenominalizat, prin 
sistemul „organizare de 
șantier". Nu e vorba, cum 
s-ar putea crede, de o 
chestiune formală. In fond. 
Întreprinderile au dreptul 
să beneficieze de aparta
mentele pe care și le-au 
construit cu fonduri pro
prii. Dar acest sistem de 
reoartlzare nenominalizată 
creează „portite" atlt pen
tru irosirea spațiului loca
tiv (in controalele efectua
te de colectivele F.U.S. 
s-au găsit în unele apar
tamente nenominalizate 
„camere oficiale", magazii, 
spatii excedentare, persoa
ne care n-aveau dreptul să 
locuiască In ele etc.), cit și 
pentru neachitarea la timp 
a cheltuielilor generale de 
întreținere >i reparații.

Iată, de altfel, ce se spu
nea in referatul prezentat, 
referitor la acest aspect : 
„Deși s-au făcut repetate 
intervenții de către asocia
țiile de locatari, unele u- 
nitâti economice care au 
încheiat contracte de folo
sire a apartamentelor pen
tru organizare de șantier 
nu si-au achitat timo în
delungat contribuția pentru 
cheltuielile de întreținere. 
Exemplificăm, in acest 
sens, următoarele unităti : 
C.E.T. Rogojelu — peste 
70 000 lei : șantierul U.G.B. 
— peste 26 000 lei ; „Ener- 
gomontaj" — peste 9 000 
lei”.

Prezent la această adu
nare. tovarășul Gh. Paloș, 
primul secretar al Comite
tului județean de partid 
Gorj. a apreciat ca bine
venită si eficientă acțiunea 
inițiată de Consiliul muni
cipal Tg. Jiu al F.U.S., 
indicînd totodată organelor 
de specialitate să exercite 
un control mai atent asu
pra modului de repartiza
re a locuințelor si preci- 
zind că aprobări in acest 
sens nu are dreptul să mai 
dea nimeni altcineva decit 
biroul permanent al comi
tetului executiv al consi
liului popular municipal. 
In același timp, s-a cerut 
organelor ludetene si mu
nicipale de specialitate ca, 
pină la 15 iulie, să ia mă
suri pentru rezolvarea pro
blemei administrării, folo
sirii șl repartizării 
locative aflate In 
zare de șantier.

...Așadar, la Tg. 
fost luate măsuri 
ve și exigente, în 
tul legalității si al răspun
derii pe care trebuie s-o 
avem cu toții fată de a- 
ceastă avere a tuturor — 
fondul locativ.

— Din inițiativa și sub conduce
rea directă a biroului comitetului 
județean de partid, acest studiu se 
desfășoară in ideea că „nimănui nu 
trebuie să-i fie indiferent cu ce 
cheltuieli realizăm produsele noas
tre”. încă de pe acum, marea majo
ritate a colectivelor de întreprinderi 
au îmbrățișat aceste studii, aflate în 
plină desfășurare, ca pe o valoroasă 
inițiativă. Analiza cauzelor ce au 
generat mari cheltuieli materiale 
are loc In ordinea firească a proce
selor tehnologice, pe prim plan si- 
luindu-se pregătirea fabricației, în
cadrarea în limitele optime ale con
sumurilor de materii prime, mate
rialo și manoperă. Răspunderea cu 
care comuniștii și întregul colectiv 
de 1?. Combinatul de fire și fibre 
chimice Săvinești, de pildă, a ana
lizat aceste probleme a dezvăluit câ 
aici se face încă mare risipă de 
amoniac și că există toate condițiile 
pentru diminuarea consumurilor cu 
circa 260 kg la fiecare tonă de ca- 
prolactamă. De asemenea, consu
muri nepermis de mari se înregis
trează și la întreprinderile mecanice 
din Piatra Neamț și Roman, îndeo
sebi la cocs metalurgic, unde pină 
acum normele planificate au fost 
depășite cu 44 și, respectiv. 38 kg pe 
tona de piese turnate. O situație si
milară există și la consumurile de 
material lemnos, combustibil și 
energie electrică. Drept urmare, 
s-a hotărit să se treacă neintirziat 
la înlăturarea cauzelor ce generează 
asemenea neajunsuri, cum ar fi ca
litatea necorespunzătoare a semifa
bricatelor din producția proprie șl 
funcționarea sub capacitatea proiec
tată. cu întrerupere, a instalațiilor.

— La încheierea primului se
mestru al anului, industria județu
lui nu s-a prezentat bine nici la 
capitolul productivitatea muncii.

in ... . 
ționarea 
ferf- la __ _ _____  . _.
Combinatul de fire și fibre chimice 
Săyineștl, cind. în timpul unei „că
deri" a pompei de la C.E.T., aflată 
în funcțiune, din cauza neverlficăril 
din vreme, pompa de rezervă n-a 
putut intra în acțiune, pentru a 
permite continuarea procesului teh
nologic. Consecința : cantități mari 
de rebuturi la producția aflată pe 
flux, calitate slabă și enorme chel
tuieli pentru repunerea în exploa
tare a instalațiilor. Pe de altă parte, 
studiile întreprinse pină în prezent 
au evidențiat necesitatea cunoașterii 
volumului de cheltuieli, încă din 
timpul fabricației, nu la sfîrșitul pe
rioadei de plan, colaborării strinse 
Intre cei care utilizează materiile 
prime și realizează producția șl e- 
conomiștii întreprinderilor care, dîn 
păcate, deocamdată, se mărginesc 
numai la a contabiliza pierderile și 
mai puțin se zbat pentru prevenirea 
lor.

Se Înțelege că valorificarea aces
tor rezerve și a altora, care vor fi 
evidențiate pe parcursul studiului 
inițiat și condus direct de către bi
roul comitetului județean de partid, 
va avea darul sâ ducă la o redre
sare a situației, sub aspectul cheltu
ielilor materiale, la creșterea efi
cienței economice în fiecare între
prindere. Esențial este ca măsurile 
ce sint stabilite să fie grabnic apli
cate, ca organizațiile de partid din 
întreprinderi să militeze activ pen
tru întărirea răspunderii cadrelor de 
conducere in administrarea fonduri
lor materiale si bănești, pentru dez
voltarea inițiativei și spiritului gos
podăresc al colectivelor, astfel ca re
zultatele în reducerea cheltuielilor de 
producție 
le în a 
tui an.

$ă fie cit mai substantia- 
doua jumătate a aces»

Ion MANE 4 
corespondentul „Scînteii**

ÎN INDUSTRIA LOCALA MEHEDINȚEANA

Angajamentele anuale au fost realizate

SDatiilor 
orcani-
Jiu au 
operatl- 

spiri-

Constantin PRIESCU

Colectivele de mun
că din unitățile de in
dustrie locală din ju
dețul Mehedinți ob
țin. cu fiecare decadă 
și lună, sporuri tot 
mai mari de producție. 
Crește, totodată, avan
sul în timo obținut în 
actualul cincinal, ur- 
mărindu-se obiective 
precise: accelerarea,
de la o zi la alta, a 
ritmurilor de fabrica
ție, gospodărirea cit 
mai chibzuită a mate
riilor prime și mate
rialelor, reducerea 
consumurilor specifi
ce și, in general, a 
cheltuielilor, realiza
rea unor produse cît 
mai competitive pe 
piața internă și exter
nă. In acest an, colec
tivele din unitățile in
dustriei locale mehe- 
dințene și-au propus 
angajamente mobiliza
toare. Bilanțul incheiat 
pe primul semestru 
consemnează realizări 
de prestigiu.

— In angajamentul 
pe acest an — ne spu
nea ing. Victor Eria- 
che, directorul Între

prinderii județene — 
ne-am propus să obți
nem, peste prevederile 
de plan, o producție 
globală în valoare de 
5 milioane lei și o pro- 
ductie-marfă de 4,5 
milioane lei. Angaja
mentul pe care ni l-am 
luat nu numai că l-am 
îndeplinit cu mult mal 
devreme, dar ’ 
depășit. In 
șase luni ale 
am realizat o 
ție globală tn _____
de 5,6 milioane lei și 
o productie-marfă de 
peste 6.9 milioane lei. 
Cum se vede, angaja
mentele anuale au fost 
nu numai îndeplinite, 
dar și depășite. Tot 
în primul semestru, 
productivitatea muncii 
pe fiecare lucrător a 
fost mai mare decit 
cea planificată cu 
4 703 lei, obținîndu-se, 
pe această cale, peste 
90 la sută din sporul 
de producție.

Directorul întreprin
derii a tlnut să mal 
facă o precizare: mun
citorii și specialiștii 
din unități |i-au pro-

1-am și 
primele 

anului 
produc- 
valoare

pus ca pînă la finele 
anului să obțină, peste 
angajamentele anuale 
inițial asumate, o pro
ducție globală de peste 
5 milioane lei și o 
productie-marfă de cel 
puțin 5.5 milioane 
lei. Pe baza unui gra
fic se urmărește și se 
cunoaște zilnic cu cit 
au fost depășite sarci
nile de plan, cite zile 
s-au mai cîștigat în 
competiția cu timpul. 
Se știe, bunăoară, că 
într-o unitate sau alta 
se lucrează, de-acum. 
In contul lunii octom
brie, decembrie sau In 
contul lunii ianuarie 
1975. De fapt, colecti
vele din industria lo
cală mehedințeană 
și-au propus să reali
zeze actualul cincinal 
In numai patru ani și 
patru luni. In cei trei 
ani șl jumătate care 
au trecut s-a înregis
trat o producție supli
mentară. peste preve
deri, de 54 milioane 
lei.
Vfrgll TATARU 
corespondentul 
„Scînteli*'
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S-fl încheiat vizita oficială a președintelui IflSIP brdz tito
COMUNICAT COMUN

t* InvltaU» tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovărășiei Elena Ceaușescu. tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Împreună cu to
varășa I ovanka Broz, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie in Repu
blica Socialistă România intre 8 și 11 
iulie 1974.

Tn timpul șederii în Republica So
cialistă România, președintele losip 
Broz Tito, cu persoanele care l-au 
Însoțit. a vizitat, in afară de Bucu
rești. Constanta și stațiunile de pe li
toralul românesc.

înalții oaspeți iugoslavi au fost in- 
tîmpinati pretutindeni cu deosebită 
căldură, expresie a stimei sincere de 
care sint pătrunse raporturile dintre 
popoarele român și iugoslave, vecine 
ți prietene.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito au purtat convorbiri 
oficiale și au efectuat un amplu și 
util schimb de păreri privind stadiul 
actual și posibilitățile de dezvoltare 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, din
tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, precum și in legătură cu pro
blemele actuale ale situației interna
ționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești. De asemenea, ci s-au 
informat cu privire la edificarea so
cietății socialiste în Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășul Emil 

Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ma
nca Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
jninistru al guvernului. Emil Drăgă
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vieeprim- 
rr.inistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, Ștefan Birlea, directorul 
Cabinetului președintelui republicii, 
Vasile Șandru. ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Ion Ciubotaru, di
rector in M.A.E.

Din partea iugoslavă : Gemal Bie
dici, președintele Consiliului Execu
tiv Federal, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Miloș Minici. vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe, 
membru al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Aleksan
dar Girlicikov, membru al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, secretar cu probleme in
ternaționale in Comitetul Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Dușan Skrebici. 
președintele Consiliului Executiv ai 
Adunării Republicii Socialiste Ser
bia, membru al Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
Milorad Birovliev, membru al Con
siliului Executiv Federal, președin
tele Comitetului Federal pentru Pla
nificare Socială, Petar Dodik, amba
sadorul Iugoslaviei in România. A- 
leksandar Sikoraț, șeful Cabinetului 
președintelui republicii, Miodrag 
Kirgici, director a.i. al Direcției 
pentru țările vecine din Secretaria
tul Federal pentru Afacerile Exter
ne. Bojidar Bukumirici, consilier al 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
BucureștL

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, sinceritate, 
stimă și deplină înțelegere re
ciprocă.

Cei doi președinți au constatat cu 
satisfacție că in perioada de la pre
cedenta lor intilnire, desfășurată la 
Brioni in iulie 1973, colaborarea din
tre cele două țări socialiste vecine 
s-a desfășurat cu succes și a înre
gistrat un progres continuu in toate 
domeniile, pe baza principiilor ega
lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc. cu respectarea mutuală a 
poziției internaționale a celor două 
țări și a condițiilor specifice de 
construire a socialismului in fiecare 
dintre ele. S-a constatat și cu acest 
prilej că colaborarea dintre cele 
două țări se caracterizează printr-un 
înalt grad de incredere, respect fi 
înțelegere reciprocă.

Cele două părți au reliefat im
portanța deosebită pe care o au in- 
tîlnirile fi convorbirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl pre
ședintele losip Broz Tito pentru 
dezvoltarea de ansamblu a relațiilor 
prietenești dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia. De aseme
nea, a fost subliniată utilitatea, pen
tru dezvoltarea cu succes a colabo
rării româno-iugoslave, a contacte
lor și schimburilor de vederi. la 
toate nivelurile, intre reprezentanții 
guvernelor, partidelor, ministerelor 
afacerilor externe, organizațiilor 
■ocial-pohtice fi de specialitate.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția in legătură cu nivelul 
realizat și amplificarea continuă a 
relațiilor economice, față de rezulta
tele obținute in domeniul schimbului 
de mărfuri. Apreciind pozitiv activi
tatea de un deceniu a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare eco
nomică, cei doi președinți au eviden
țiat necesitatea îmbogățirii acestei 
colaborări. Drin intensificarea coope
rării industriale și specializării in 
producție, ieșirii in comun pe piața 
mondială etc., care să impulsioneze 
dezvoltarea continuă a relațiilor eco
nomice. In acest sens, ei si-au ex
primat convingerea că Acordul de 
lungă durată de colaborare econo
mică, cooperare si specializare în 
producție va contribui la dezvoltarea 
multilaterală a colaborării economice 
reciproc avantajoase Intre cele două 
țări.

Cei doi președinți au convenit ca 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia să extindă in continuare 
colaborarea dintre ele in domeniul 
tehnico-stiințific.

Cele două părți evidențiază că fo
losirea în continuare a potențialului 
hidroenergetic In sectorul comun al 
Dunării, care are o mare importanță 
pentru economiile celor două țări,
constituie o nouă contribuție la co
laborarea fructuoasă dintre Republica 
Socialistă România si R.S.F. Iu
goslavia. în acest scop, cele două 

părți vor depune eforturi in vederea 
găsirii de soluții optime pentru acce
lerarea începutului lucrărilor la po
tențialul amonte și aval.

S-au apreciat pozitiv evoluția rela
țiilor româno-iugoslave in domeniile 
culturii, invățămîntului, turismului și 
colaborarea tot mai largă in zona de 
frontiera și s-a constatat că există 
posibilități și dorința comună de 
adincirc continuă a acestei colaborări 
în interesul reciproc.

Cei doi președinți consideră că 
Acordul de colaborare in domeniul 
informațiilor va contribui la o mai 
bună cunoaștere a realizărilor și re
zultatelor dezvoltării socialiste a ce
lor două (ări. la apropierea popoare
lor român și iugoslave.

Părțile au apreciat că existența 
minorităților naționale sirbă și croată 
in Republica Socialistă România și a 
minorității române in Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia este 
rezultatul dezvoltării istorice, al ve
cinătății multiseculare.

Soluționarea justă a problemei na
ționale in cele două țări, asigurarea 
drepturilor egale și de dezvoltare 
multilaterală a naționalităților con
stituie un factor important in edifi
carea socialismului in România și 
Iugoslavia, in întărirea relațiilor de 
prietenie dintre ele. Cele două 
părți consideră că o astfel de re
zolvare este și în spiritul normelor 
internaționale adoptate de O.N.U. 
privind promovarea și apărarea drep
turilor minorităților naționale.

Pornind de la principiile egalității 
în drepturi, respectului suveranității, 
integrității teritoriale și neamestecu
lui in treburile interne, cei doi pre- 
S dinți consideră că soluționarea pro
blemei naționalităților, cetățeni al 
țărilor respective, constituie o ches
tiune internă a fiecăreia dintre cele 
două țări. Ei consideră, in același 
timp, că naționalitățile celor două 
state vecine trebuie să devină într-o 
măsură tot mai mare punți de apro
piere și consolidare continuă a 
prieteniei dintre poporul român și 
popoarele iugoslave.

In cadrul schimbului de vederi pri
vind situația internațională, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito au salutat procesul de 
destindere a încordării in lume și de 
rezolvare a problemelor litigioase pe 
calea tratativelor și înțelegerii, afir
marea tot mai puternică a voinței 
popoarelor de a trăi libere și suve
rane, potrivit intereselor lor națio
nale. Ei au evidențiat necesitatea 
angajării mai active a forțelor iubi
toare de pace și a participării, in 
condiții de egalitate, a tuturor țări
lor. indiferent de mărime, de poten
țial economic și militar, de sistemul 
lor social, la rezolvarea problemelor 
păcii și securității in lume. Părțile 
consideră că lupta popoarelor pentru 
relații politice și economice Înteme
iate pe egalitatea in drepturi, împo
triva tuturor formelor de presiune șl 
dominație, reprezintă o parte compo
nentă a luptei pentru pace și progres 
în lume.

Republica Socialistă România șl 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia reafirmă convingerea lor că 
pentru a se asigura un climat stabil 
de pace și securitate pe plan inter
național este imperios necesar ca re
lațiile dintre toate statele să se ba
zeze pe aplicarea strictă a principiilor 
respectării independenței și suverani
tății naționale, integrității teritoriale, 
deplinei egalități in drepturi și avan
tajului reciproc, neamestecului in 
treburile interne ale altor țări, re
nunțării la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța și rezolvarea con
flictelor pe cale pașnică.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele losip Broz Tito au evi
dențiat importanța și necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. în rezolvarea 
problemelor internaționale pe baze 
democratice, in consolidarea păcii, 
aplicarea principiilor Cartei Națiuni
lor Unite, instaurarea unei depline 
securități in lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito au acordat, in cadrul 
convorbirilor, o atenție deosebită si
tuației de pe continentul european. 
Salutind progresele înregistrate pină 
acum la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, ei s-au de
clarat in același timp împotriva ter
giversării lucrărilor acesteia și au 
subliniat necesitatea accelerării celei 
de-a doua faze a conferinței, astfel 
incit să se poată organiza, în cel 
mai scurt timp, a treia fază, la cel 
mai Înalt nivel. A fost reafirmată 
hotărirea celor două țări de a de
pune in continuare eforturi pentru 
consolidarea încrederii intre partici
pants la conferință, pentru adoptarea 
unor documente clare, care să sta
tornicească noi relații in Europa, de 
natură să garanteze securitatea de
plină. dezvoltarea liberă și indepen
dentă a fiecărei țări, promovarea 
unei colaborări egale in drepturi intre 
țări suverane și rezolvarea proble
melor politice și economice existente 
in Europa.

A fost relevată utilitatea constitui
rii unui organism permanent, cu 
participarea tuturor țărilor prezente 
la conferință, care să asigure conti
nuarea intilnirilor și consultărilor in 
problemele securității și cooperării 
pe continent. Părțile au subliniat că 
securitatea in Europa nu poate fi se
parată de securitatea în regiunea 
Mediteranei și in general in lume.

Apreciind că procesul de destindere 
și Înțelegere pe plan politic in rela
țiile internaționale nu poate fi des
părțit de întreprinderea de măsuri 
concrete și eficace de dezangajare 
militară și dezarmare, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat pentru desfiin- 
tarea bazelor militare existente pe 
teritorii străine, pentru retragerea 
trupelor in limitele frontierelor na
ționale, reducerea efectivelor militare 
și armamentelor, înghețarea și redu
cerea bugetelor militare, crearea de 
condiții ca pe măsura dezvoltării în
crederii și colaborării Intre state 6ă 
6e treacă la lichidarea blocurilor mi
litare. Părțile s-au pronunțat din 
nou pentru dezarmare generală, în 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară.

Președinții au accentuat importanta 
dezvoltării unor relații de bună ve
cinătate intre statele balcanice, pre
cum și necesitatea ca țările și po
poarele din Balcani să-și orîndulască 
singure relațiile reciproce pe baza 
Intereselor lor. in spiritul Întăririi 
independenței și suveranității lor, al 
colaborării reciproce egale in drepturi 
și prieteniei, contribuind prin aceasta 
la transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii, fără arme nucleare, la 

consolidarea securității și colaborării 
in Europa.

Președintele losip Broz Tito l-a 
informat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre acțiunile Imediate 
și viitoare ale țărilor nealiniate. Coi 
doi președinți salută politica de 
nealiniere ca factor Important in 
lupta împotriva imperialismului și 
hegemonismului, pentru independen
ța și egalitatea in drepturi a tutu
ror țărilor, pentru pace și coexistență 
pașnică activă, democratizarea rela
țiilor internaționale, progres politic, 
economic și social in lume.

In cadrul convorbirilor a fost re
levată necesitatea micșorării și li
chidării decalajelor dintre țările in 
curs de dezvoltare și cele avansate 
din punct de vedere economic. 
România și Iugoslavia, ca țări socia
liste, consideră că rezolvarea acestei 
probleme este de importanță vitală 
pentru întărirea păcii și securității 
internaționale, pentru progresul în
tregii omeniri.

Cei doi președinți au exprimat vo
ința țărilor lor de a acționa, in ca
drul comunității internaționale, pen
tru înlăturarea oricăror restricții, ba
riere artificiale și discriminări care 
grevează relațiile economice inter
naționale și cooperarea. în acest 
context, s-au evidențiat importanța 
deosebită a sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate problemei materiilor prime și 
dezvoltării și necesitatea așezării re
lațiilor economice internaționale pe 
o bază nouă, echitabilă, care presu
pune înainte de toate recunoașterea 
și respectarea dreptului fiecărei țări 
de a dispune in mod suveran de bo
gățiile sale naturale, inclusiv drep
tul la naționalizare, realizarea unui 
raport just între prețurile materiilor 
prime și ale produselor industriale.

Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia consideră că la so
luționarea acestor probleme trebuie 
să participe toate țările, pe baza 
principiilor egalității suverane și co
laborării economice egale in drep
turi. , ,

în legătură cu criza din Orientul 
Apropiat și cu rezultatele obținute 
la tratativele desfășurate pină in 
prezent in scopul soluționării aces
teia, cei doi președinți au apreciat 
pozitiv eforturile care au condus la 
realizarea acordurilor de Încetare a 
focului și de dezangajare militară, 
considerindu-le ca primi pași in 
realizarea de condiții pentru solu
ționarea pașnică a crizei.

Președinții au reliefat necesitatea 
unei soluționări cit mai rapide, in
tegrale, trainice și juste, prin retra
gerea neintirziată a Israelului din 
teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din iunie 1967, prin asi
gurarea drepturilor naționale legiti
me ale poporului palestinean, ceea 
ce presupune dreptul său la autode
terminare, inclusiv dreptul la forma
rea unui stat propriu, prin garanta
rea suveranității și integrității teri
toriale a tuturor statelor și popoa
relor din zonă. Cei doi președinți 
consideră că pentru soluționarea 
trainică și dreaptă a crizei din Ori
entul Apropiat este necesar ca la 
rezolvarea ei să participe toți facto
rii interesați. Ei au evidențiat 
in mod deosebit necesitatea partici
pării egale in drepturi a reprezentan
ților poporului palestinean. Au fost 
de acord că Organizația de Eliberare 
a Palestinei este singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinean. 
De asemenea, este necesar să se asi
gure participarea, în afara părților 
direct interesate, și a altor țări iu
bitoare de pace, care pot să-și aducă 
contribuția in cadrul conferinței de 
la Geneva de pace in Orientul Apro
piat, organizată sub auspiciile O.N.U. 
In acest context, părțile au exprimat 
îngrijorarea față de ultimele atacuri 
ale forțelor armate israeliene împo
triva populației civile din Liban, 
apreciindu-le ca o piedică in calea 
eforturilor îndreptate spre stabilirea 
unei păci drepte și durabile in Orien
tul Apropiat.

Dind o inaltă apreciere luptei 
eroice a poporului vietnamez, care 
reprezintă o mare contribuție la lupta 
popoarelor pentru libertate și pro
gres social, cele două părți reliefează 
că și in viitor vor acorda sprijin de
plin și ajutor poporului Vietnamu
lui, luptei sale drepte pentru liber
tate, autodeterminare, independență, 
reconstrucția țării și progres so
cial și economic. Sprijinind in tota
litate eforturile Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, cei doi președinți 
cer in mod energic aplicarea con
secventă a prevederilor Acordului 
de la Paris, încălcate brutal de către 
regimul saigonez cu sprijinul și aju
torul forțelor imperialiste.

Cele două părți exprimă solidari
tatea și sprijinul lor deplin poporu
lui Cambodgiei și Guvernului Regal 
legitim de Uniune Națională al Cam
bodgiei in lupta împotriva interven
ției militare străine și cer să se dea 
neintirziat poporului cambodgian po
sibilitatea să-și hotărască singur 
soarta.

Semnarea acordului de colaborare pe termen lung
în prezenta tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
a tovarășului losip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, 
a avut loc. la Palatul Repu
blicii, joi, 11 iulie, solemnitatea 
semnării Acordului intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia privind colaborarea 
economică, tehnică și științifică, 
precum și cooperarea și specializa
rea in producție pe termen lung.

La festivitate au participat tovară
șa Elena Ceaușescu și tovarășa Io- 
vanka Broz.

Documentul a fost semnat de to
varășul Manea Mănescu, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și tovarășul Gemal 
Biedici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Luind cuvîntul, tovarășul Manea 
Mănescu a spus : Vă rog să-mi per
miteți, tovarășe Biedici, să vă felicit 
in mod călduros pentru semnarea 
acestui acord, care se înscrie in mod 
fericit in contextul bunelor relații 
dintre președinții țârilor noastre, 
dintre partidele și popoarele noastre.

Am căzut de acord cu dumnea
voastră să asigurăm pe stimații noș
tri președinți că vom face totul pen

Cel doi președinți salută Acordul 
privind instaurarea păcii și a conci
lierii naționale In Laos și cer să se 
respecte pe deplin suveranitatea și 
independența Laosului.

Cele două părți sprijină propune
rile și stăruințele Guvernului Repu
blicii Populare DeYnocrate Coreene 
pentru unificarea pașnică a țării, 
fără amestec din afară.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele losip Broz Tito au sa
lutat succesele obținute de forțele 
democratice in lupla lor Împotriva 
colonialismului, ncocolonialismului și 
imperialismului. Ei consideră că li
chidarea definitivă a colonialismului 
și ncocolonialismului constituie o sar
cină importantă și urgentă a lumii 
contemporane și au subliniat necesi
tatea aplicării neintirziate a Decla
rației O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței țârilor și popoarelor 
care se mai află sub dominația co
lonială, ca și a rezoluțiilor referi
toare la decolonizare și apartheid. 
Părțile acordă tot sprijinul mișcări
lor de eliberare națională și forțelor 
progresiste care luptă pentru țelu
rile juste ale eliberării naționale și 
pentru dreptul la deplină indepen
dență $i dezvoltare internă nestin
gherită.

Cei doi președinți au salutat 
schimbările democratice care au dus 
la răsturnarea regimului fascist in 
Portugalia și care au dat o puter
nică lovitură politicii coloniale. Por
nind de la dreptul fiecărui popor la 
autodeterminare și independență, ei 
se pronunță pentru infăptuirea inde
pendenței depline a popoarelor din 
Guineea-Bis&au și Insulele Capului 
Verde, Angola și Mozambic.

Cele două părți condamnă energic 
teroarea împotriva forțelor demo
cratice din Chile, se pronunță pen
tru eliberarea din închisori a patrio- 
tilor chilieni, a tuturor deținuților 
politici, cer să se pună capăt Încăl
cărilor grosolane ale drepturilor o- 
mului consfințite in documentele 
O.N.U. și declară sprijinul și solida
ritatea lor cu forțele progresiste din 
această țară.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
si președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, losip Broz Tito, au 
apreciat pozitiv dezvoltarea relații
lor și colaborării dintre cele două 
partide și au subliniat necesitatea 
identificării de noi forme de colabo
rare și de îmbogățire a conținutului 
acesteia. Ei au constatat cu satisfac
ție că colaborarea fructuoasă dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 6e 
dezvoltă pe baza principiilor inde
pendenței, egalității in drepturi, ne
amestecului și răspunderii fiecărui 
partid față de propria clasă munci
toare.

Pornind de la aceste principii, 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia vor 
acționa și in viitor pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pentru dez
voltarea etnab’jfurri -cu -toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, cu alte partide 
și mișcări progresiste, in scopul gă
sirii căilor întăririi solidarității in 
lupta pentru progres social și pace.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
a informat pe președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia asupra 
stadiului pregătirilor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., iar președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
losip Broz Tito, a făcut cunoscute 
secretarului general al Partidului Co
munist Român hotăririle Congresu
lui al X-lea și direcțiile de viitor ale 
activității U.C.I.

Cele două părți au exprimat deo
sebita satisfacție pentru rezultatele 
intilnirii și convorbirilor și convinge
rea că vizita oficială de prietenie 
a tovarășului losip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, in 
Republica Socialistă Romania consti
tuie un eveniment de mare însem
nătate in întărirea și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie frățească și co
laborare multilaterală statornicite in
tre partidele, guvernele și popoarele 
celor două țări și reprezintă o con
tribuție importantă la întărirea uni
tății țărilor socialiste, a tuturor for
țelor democratice și antiimperialiste 
la cauza păcii, socialismului și co
laborării internaționale.

Tovarășul losip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, și tovarășa lovanka Broz 
au invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să facă o 
vizita oficială de prietenie in Iu
goslavia.

Invitația a fost acceptată cu marc 
plăcere.

București, 11 iulie 1971

tru a trece la îndeplinirea prevederi
lor acestui acord.

La rindul său, tovarășul Gemal 
Biedici a spus : Noi am semnat a- 
cest acord pe baza înțelegerii dum
neavoastră, dragă tovarășe președin
te Ceaușescu, dragă tovarășe preșe
dinte Tito.

Sint convins că prin transpunerea 
în viață a acestui acord vom contri
bui in mod deosebit la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două popoare 
și țări vecine' și, in acest fel, vom 
realiza un nou progres in dezvolta
rea relațiilor noastre.

La ceremonia semnării au luat 
parte, de asemenea, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Maxim Berghianu, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Leonte 
Răutu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Magdalena Filipaș, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ștefan An

PROTOCOL
La București a avut loc, joi după- 

amiază, semnarea protocolului in
tilnirii de lucru dintre președinții 
celor două părți in Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare e- 
conomică.

Documentul a fost semnat de to

La plecare, pe aeroportul Otopenl

ÎN MIJLOCUL MUNCITORILOR 

de la întreprinderea de mașini grele din Capitală
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

președintele losip Broz Tito, tovară
șele Elena Ceaușescu și lovanka 
Broz au făcut joi la amiază o vizită 
prin Capitală, oprindu-se la una din 
cele mai reprezentative unități in
dustriale ale Bucureștiului, între
prinderea de mașini grele.

La vizită au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Drăgănescu, 
Gheorghe Oprea. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Șandru, ambasadorul țării noastre la 
Belgrad.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Gemal Biedici, Milos Minici, 
Aleksandar Girlicikov, Dușan Skre
bici, Milorad Birovliev, Petar Dodik, 
ambasadorul Iugoslaviei la București.

Pornind de la Palatul Republicii, 
coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat spre cartierul Titan, străbă- 
tind marile bulevarde ale Capitalei, 
de-a lungul cărora mii de cetățeni 
au ovaționat cu căldură pe cei doi 
președinți, manifestindu-și astfel 
sentimentele de satisfacție față de 
rezultatele fructuoase ale dialogului 
la nivel înalt româno-iugoslav. ex
presie semnificativă a relațiilor de 
prietenie tradițională și conlucrare 
prietenească dintre cele două țări și 
popoare.

La întreprinderea de mașini grele, 
una dintre cele mai mari și mai re
prezentative unități ale industriei 
noastre constructoare de mașini, to
varășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito, tovarășele Elena Ceaușescu 
și lovanka Broz sint salutați cu căl
dură de ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, loan 
Avram, de conducătorii centralei in
dustriale și ai întreprinderii, de re
prezentanți ai organizațiilor de partid 
a municipiului și a sectorului 5 din 
Capitală.

Mii de muncitori ovaționează cu 
însuflețire, scandează numele celor 
doi șefi de stat, rostesc calde cuvin
te de bun venit. Asistăm aici, ca 
pretutindeni unde președinții Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito s-au 
intilnit cu oamenii muncii, în cele 
patru zile ale vizitei, la o adevărată 
sărbătoare a prieteniei româno-iu
goslave, la o manifestare entuziastă 
a aprobării depline a politicii Parti
dului Comunist Român, de dezvoltare 
și adîncire a prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, cu toate 
popoarele, pentru făurirea unei lumi 
a păcii, bunei înțelegeri și conlucră
rii prietenești.

Vizita începe prin prezentarea 
unui scurt istoric al întreprinderii, a 
dezvoltării și profilului ei. Sinteză a 
unor eforturi materiale și umane de 
mari proporții, întreprinderea, spe
cializată in producția de utilaje-gi- 
gant, dar care cer o deosebită finețe 
și precizie in execuție, concentrează 
tehnicitatea cea mai avansată.

drei, Gheorghe Oprea, viceprim-mi
nistru al guvernului, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Erau prezenți tovarășii Miloș Mi
nici, Aleksandar Girlicikov, Dușan 
Skrebici, Milorad Birovliev, cele
lalte persoane oficiale iugoslave care 
il însoțesc pe tovarășul losip Broz 
Tito in vizita oficială de prietenie 
în țara noastră.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vasile Șandru, șl 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 
Petar Dodik.

în încheierea solemnității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
losip Broz Tito, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa lovanka Broz, 
personalitățile oficiale române și 
iugoslave prezente la semnare au 
închinat o cupă de șampanie pentru 
continua întărire a prieteniei și co
laborării frățești dintre țările, par
tidele șl popoarele noastre.

varășul Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române, și de tovarășul Milo
rad Birovliev, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave la a- 
ceastă intilnire de lucru.

Gazdele țin să arate că întreprin
derea, colectivul ei s-au bucurat de 
sprijinul și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care. în repetate 
rinduri, a făcut aici vizite de lucru. 
In urma indicațiilor primite din 
partea conducătorului partidului și 
statului nostru, întreprinderea 6-a 
modernizat, producția ei s-a concen
trat îndeosebi pe utilaje energetice. 
Graficele prezentate demonstrează că 
dacă in 1970 se realiza in țară numai 
18 la sută din necesarul de astfel de 
utilaje, in 1975 ponderea acestei pro
ducții va ajunge la 72,4 la sută, iar 
peste alți cinci ani la 93,15 la sută. 
Anul acesta, procentul produselor 
noi în întreprinderea vizitată va fi 
de 85 la sută, ceea ce ilustrează pe 
deplin capacitatea acestui, colectiv de 
a-și însuși cele rhai noi tehnologii de 
producție în domeniul respectiv. De 
altfel, înalții oaspeți au putut afla, 
cu acest prilej, că întreprinderea dis
pune de o școală profesională și un 
liceu industrial, de o școală tehnică 
de maiștri, iar în viitor, și de în- 
vățămînt subingineresc. Pe aceleași 
panouri sint înfățișate și succesele 
obținute de tinărul colectiv in li
vrarea de produse la export în multe 
țări ale lumii, printre care și Iugosla
via, pentru care se află în pregătire 
două turboagregate de diverse pu
teri.

Vizitînd una din halele de produc
ție, înalții oaspeți fac cunoștință cu 
procedeele cele mai avansate apli
cate în întreprindere, ca, de pildă, 
sudura in baie de zgură, tăierea oțe
lului cu plasmă și altele. Sint pre
zentate linii de ciment de 3 000 tone, 
carcase de generator, coloane de 
sinteză — coloși de metal cintârind 
32 de tone — convertizoare pentru 
oțelăria de la Galați etc. Dar, fără 
îndoială, actul de creație cel mai im
portant semnat de I.M.G.B. este cel 
al turbogeneratorului de 330 MW, cel 
mai complex produs industrial reali
zat in țara noastră. Două dintre a- 
ceste agregate se află acum la Cen
trala electrică Rovinari. Un al trei
lea se află în lucru, urmînd ca în
treprinderea bucureșteană să reali
zeze zece asemenea giganți. Oprin
du-se in fața acestei turbine-gigant, 
oaspeții iugoslavi au dat o inaltă 
apreciere capacității tehnice la care

★
După vizita de două zile pe litora

lul românesc, unde a continuat fruc
tuosul dialog la nivel înalt româno- 
iugoslav, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito, împreună cu to
varășele Elena Ceaușescu și lovanka 
Broz și personalitățile oficiale române 
și iugoslave, s-au înapoiat, joi di
mineață, în Capitală, la bordul unui 
avion special.

De la reședința înalților oaspeți, 
din stațiunea Neptun, pe traseul stră
bătut spre aeroport — in stațiunile 
Eforie Sud și Eforie Nord, în muni
cipiul Constanța — mii și mii de ce
tățeni. au salutat cu mult entuziasm 
pe cei doi conducători de partid șl 
de stat.

Aeroportul „Mihail Kogălniceanu'* 
era pavoazat cu drapele de stat ale 
României și Iugoslaviei.

Un mare număr de cetățeni, veniți 
la aeroport, aclamă călduros pe cei 
doi conducători de partid și de stat.

Garda de onoare, alcătuită din mi
litari ai flotei maritime in ținută 
de paradă, prezintă onorul. Se into
nează imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii So- 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Permitețl-mi ca și Sn acest moment, cînd părăsim teritoriul României 

prietene, sa vă exprim dumneavoastră și tovarășei Ceaușescu po- 
^rpIui,.5! Guvernului Republicii Socialiste România,.Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman deosebita noastră recunoștință pentru 
ospitalitatea cordială și atenția prietenească cu care am fost Înconjurați

Doresc să va asigur că această vizită ne va rămine mereu în me
morie, îndeosebi primirile cordiale de care ne-am bucurat din partea 
S Mării Negre"5 “ 1OCaUtătllor pe care >«"> vizitat pe lito-

Și această vizită, la fel ca întllnirile și convorbirile noastre ante- 
contr *>țli.la adîn.c.iraa prieteniei și la dezvoltarea în continuare 

a,l ! i multllal«rale dintre popoarele, guvernele și partidele celor 
două țari ale noastre. Ea va constitui, totodată, un imbold pentru colabo
rarea noastră pe planul politicii externe, in interesul păcii colabXil 
internaționale egale in drepturi și socialismului. P orarii
i » împreună cu lovanka vă adresez dumneavoastră, tovarășe Ceausescu 

șl tovarășei Elena salutul nostru călduros, iar poporului român prieten 
cele mai bune urări de progres multilateral. rumân prieten

a ajuns industria românească tn anii 
socialismului.

Pe parcursul vizitei, președintele 
losip Broz Tito și tovarășa lovanka 
Broz s-au interesat de performan
țele tehnice ale produselor și desti
nația lor, de utilajele cu care se 
lucrează, au apreciat organizarea 
fluxului tehnologic in halele de 
producție.

Ca de fiecare dată clnd se află 
in mijlocul colectivelor de oameni ai 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat și aici de mersul pro
ducției, de modul cum este organi
zată activitatea sectoarelor, de fe
lul în care sint folosite utilajele șl 
spațiile productive și de alte as
pecte ale procesului de muncă. Se
cretarul. general a apreciat.mceocu- 

. parea colectivului pentru realizarea 
unei producții de inaltă tehnicitate 
și calitate, pentru eficiența întregii 
activități. Discutind cu factorii de 
răspundere din minister și centrală, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat să se urmărească cu aten
ție realizarea indicatorilor de plan 
și, avînd in vedere experiența boga
tă a acestui colectiv, să fie dezvol
tată în continuare producția de uti
laje complexe. în altă ordine de 
idei, s-a indicat să se acorde o a- 
tenție sporită autodotării, să fie 
montate utilaje noi pe spațiile exis
tente, pentru a permite o creștere 
simțitoare a capacității de produc
ție a fabricii.

Pretutindeni. în halele vizitate, 
muncitorii întreprinderii de mașini 
grele au făcut celor doi președinți 
o caldă primire.

Ei au ținut, totodată, să exprime 
tovarășului Nicolae Ceaușescu senti
mente de adincă recunoștință pen
tru grija ce o poartă dezvoltării e- 
conomice a patriei, ridicării, pe a- 
ceastă bază, a nivelului de civiliza
ție, materială și spirituală, al între
gului popor.

La plecare, tovarășul losip Broz 
Tito a adresat felicitări cordiale co
lectivului întreprinderii, scriind in 
cartea de onoare : „Cred că această 
fabrică are mari perspective pentru 
industrializarea României socialiste 
și doresc colectivului să obțină mul
te succese In munca sa creatoare și 
in viitor".

★
cialiste Federative Iugoslavia. Pre
ședintele losip Broz Tito, împreună 
cu președintele Nicolae Ceaușescu 
trec în revistă garda de onoare și iși 
iau, apoi, rămas bun de la oficialită
țile locale.

Pionieri șl tinere în frumosul port 
dobrogean oferă flori înalților oas
peți. De pe scara avionului, conducă
torii celor două partide și stata 
vecine și prietene răspund aclama
țiilor și uralelor mulțimii.

Sosirea are loc pe aeroportul Bâ- 
neasa. In intîmpinare au venit to
varășii Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu. Lina Ciobanu, Florian Dă- 
nălache. Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Leonte Răutu, 
Ilie Verdeț, Stefan Voitec, Miron 
Constantinescu. Mihai Dalea, Magda
lena Filipaș, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului.

Cetățeni ai Capitalei, aflațl pe 
aeroport, întimpină cu bucurie pa 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosîd 
Broz Tito.

(Agerpres)

IOSIP BROZ TITO
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EXPERIENȚE VALOROASE.

i

de pe strada 
Uzinei 29...

...din Satu-Mare «dfipojtește 
un original muzeu a) naturii, al
cătuit din peste 500 de animale 
fi păsări Împăiate. Autorul mu
rei car? le-a vinat — fastul teh
nician de vinătnar? loan Ma- 
tyas. acum pensionar. De fapt, 
muzeul lui Matvas-bacl reu
nește doar o mică parte din cele 
citeva mii de păsări si animale 
Împăiate de el in decurs de 45 
de ani. Matyas-baci iți continuă 
pasiunea împăiatului, dar și-a 
luat ca ucenic pe tinărul Dezi- 
deriu Kaizcr, timplar de mese
rie. căruia i-a pus in vedere de 
pe acum să-si ..timplăreaseft" 
locuința pentru un nou muzeu.

PERFECȚIONĂRI POSIBILE ȘI NECESARE

i

i

Vacanță... 
plutitoare

fn apropierea noului și pito
rescului ora? Orșova, pe lacul 
de acumulare al hidrocentralei 
de la Porțile de Fier, a acos
tat de curind vasul ..Oituz", iar 
Ia Drobeta Turnu-Severin. pe 
Dunăre. vasul „Hunedoara". 
Cele două vase, ingenios ame
najate, au fost transformate in 
tabere, după lot tipicul tabere
lor de vară pentru școlari. O 
idee excelentă. salutată de 
trompetele ți tobele pionierilor, 
de voioșia celor care iși vor pe
trece o originală vacanță... plu
titoare.

Fata
cu nume 
de băiat

„In loc să mă aflu pe cimp, 
mă plimb dc zile întregi 
intre Gogoașa-Vrancea (de unde 
sint de fel) și Cosmești- 
Galați, unde un gură-cască 
mi-a făcut un pocinog de 
risul lumii...". Ne scrie Hruba- 
ru Dumitrache. Care-i pocino
gul ? In 1954. cind i s-a născut 
fiica, primăria din Cosmești i-a 
eliberat certificatul de naștere 
pe numele de Hrubaru Constan
ța, așa cum i-a pus numele fe
tei. Fata a terminat 8 clase și 
acum vrea să meargă la o școa
lă de calificare. Intre timp, 
pierzindu-i-se certificatul de 
naștere, tatăl s-a dus la Cos
mești Gupă un duplicat, dar,, in 
registrul respectiv, in loc de 
Constanța e trecut... Constantin. 
„Iar acum — ne scrie el — fata 
e chemată, tot ca băiat, la recru
tare... De unde să iau eu băiat 
să trimit la armată ?'*.

Aventură 
la „Corso“

Bufetul „Corso“ din orașul 
Sebeș-Alba :

— O șliboviță mare 1 — co
mandă Ștefan Cirșneac. casier 
la întreprinderea „Căprioara" 
din localitate, așezind lingă el 
servieta burdușită cu bani 
(28 100 lei), abia ridicați de la o 
bancă, pentru efectuarea unor 
plăți. După incă o șliboviță, și 
încă două, casierul a uitat de 
servietă. Cind să plece, mai 
șa-o de unde nu-i.

— Hoții, săriți, am fost je
fuit 1

A fost anunțată miliția. Abia 
începuseră cercetările, cind, in 
bufet, iși făcură apariția alți 
doi cheflii :

— N-ați văzut servieta mea 7 
_  întreabă unul din ei. Am 
luat-o pe alta din greșeală și 
am adus-o înapoi. Poftiți. Era 
servieta casierului.

Îmblînzito-

Printre măsurii» luat» in vedere» 
transpunerii in viață a hotftrlrilor 
Plenarei C.C. »1 P.C.R. din no
iembrie 1P71 privind moderniza
rea și perfecționarea predării 
disciplinelor sociale, un Ioc im
portant II ocupă eroarea, ia nivelul 
municipiilor șl orașelor, n catedrelor 
do științe sociale. Reunind cadrele 
didactice care predau aceste disci
pline în toate tipurile de școli, ca
tedrele oferă cadrul optim pentru 
dezbaterea problemelor politlco-ideo- 
logice do actualitate, stimularea și 
îndrumarea activității de cercetare, 
promovarea și generalizarea metode
lor moderne de transmitere a cu
noștințelor. Cum iși Îndeplinesc ca
tedrele acest complex rol ? Care sint 
direcțiile de acțiune validate de 
viață ?

Experiența unor catedre de științe 
sociale din județele Timiș, Ilfov și 
municipiul București, unde am cir
cumscris investigațiile noastre, re
liefează cu pregnanță sprijinul real, 
efectiv, pe oare il asigură organiza
rea unor dezbateri poiliico-idcologice 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
procesului de invățftmlnt, pentru cla
rificarea și aprofundarea proble
melor mai puțin cunoscute, pen
tru informarea profesorilor de 
științe sociale cu tot ce apare 
nou in domeniul lor de acti
vitate. Un rol important in reușita 
deplină a acestor dezbateri îl are 
atragerea unor specialiști care, prin 
informarea lor teoretică largă sau 
prin cunoașterea aprofundată a mo
dului de manifestare a fenomenelor 
in practica social-economică, au po
sibilitatea să confere un plus de in
teres și de eficiență discuțiilor. De 
pildă, catedrele de economie politică 
din județul Ilfov și din municipiul 
București au organizat astfel de in- 
tilniri-dezbateri, in cadrul cărora 
au fost aprofundate diferite aspecte 
noi in legătură cu conceptul de efi
ciență economică, au fost reliefate 
in complexitatea și interdependenta 
lor implicațiile economico-sociale 
ale penuriei de combustibil.

Tovarășa prof. Dorina Burlicâ, șefa 
catedrei de științe sociale a școlilor 
profesionale din Timișoara, remarca 
pe bună dreptate că deosebit de 
utile pentru imbunătățirea conținutu
lui predării sint și dezbaterile poli- 
tico-ideologice desfășurate pe baza 
ultimelor date publicate în revistele 
de specialitate sau a unui material 
faptic cules chiar din unitățile eco
nomice ale județului ; in acest sens 
au fost amintite dezbaterile organi-

rate pe marginea lucrărilor „Struc
tura socială si do clasă din țara 
noastră" și „Perfecționarea sistemu
lui de retribuție in întreprinderii» 
agricole de stat șl C.A.P.".

Legătura permanenta, constantă a 
catedrelor dc științe sociale cu între
prinderile șl organele centrale do 
sinteză constituie un factor esențial 
in perfecționarea predării științelor 
sociale in școli. O experiență va
loroasă in acest sens am întilnit in 
municipiul Giurgiu. Catedra de știin
țe sociale din acest oraș organizează 
trimestrial dialogul uiină-școală — 
intilniri ale cadielor didactice de 
specialitate cu factorii de conducere 
ni unităților economice din localita
te sau din orașele apropiate, unde 
sint discutate la fața locului, pe „viu", 
problemele economice cu care se 
confruntă unitățile respective.

în ce privește dezbaterea pro
blemelor de conținut ale predă
rii, în activitatea catedrelor con
tinuă să se manifeste încă ne
ajunsuri. Anul acesta, de pildă, în 
programa de filozofie a liceelor 
a fost introdus un număr mal 
mare de teme de istoria filozofiei. 
Era firesc ca toate catedrele să or
ganizeze discuții privind aspectele 
concrete legate de predarea a- 
cestor probleme în liceu. Din 
păcate, marea majoritate a catedre
lor de filozofie din județele amintite 
nici cel puțin nu și-au propus in 
planurile lor de muncă acest lucru.

Viața dovedește că o cale princi
pală de îmbogățire a cunoștințelor 
profesorilor și, prin urmare, de ri
dicare a nivelului predării științelor 
sociale o constituie dezvoltarea 
cercetărilor proprii, investigarea unor 
aspecte practice din județe. Se cuvine 
subliniat că și în acest domeniu au 
fost obținute unele realizări ce con
firmă din plin utilitatea cercetărilor, 
atit pentru perfecționarea procesului 
de învățămînt, cit și pentru imbună
tățirea activității din diferite sec
toare ale vieții social-economice. Ca
tedra de științe sociale a școlilor pro
fesionale din Timișoara, de exemplu, 
a inițiat o cercetare in intreprinderile 
unde erau repartizați absolvenții, 
urmărind modul de integrare a 
acestora în producție. Concluziile 
s-au dovedit de un cert interes, ele 
reliefind o serie de deficiențe care 
făceau ca proaspeții absolvenți să 
nu se integreze cu maximum de ope
rativitate la locurile de muncă. Toc
mai pe baza acestei investigații, 
conducerile întreprinderilor au adop
tat măsurile menite să elimine defi-

rlențele existente. Este meritorie ini
țiativa inspectoratelor școlara ale 
municipiului București și județului 
Ilfov ca fiecare catedră dc științe 
sociale să realizeze o temă dc cer
cetare axată pe aspecte concrete, 
cum ar fi modificări In struc
tura forței de muncă, exerci
tarea democrației cooperatiste, pro
bleme a căror cunoaștere contribuie 
la perfecționarea procesului de in- 
vățămint, Cela mai reușito cerce
tări vor fi prezentate intr-o se
siune de comunicări științifice.

Cu toate aceste incontestabile suc
cese. activitatea de cercetate din ca
tedre poartă incă pecetea forma
lismului ; se stabilesc teme intere
sante, dar există prea putină preocu
pare ca rezultatele cercetării să 
fie valorificate in procesul de 
predare. Un exemplu concludent 
in acest sens il oferă catedra 
de economie politică din municipiul 
Timișoara. Cercetările inițiate de 
această catedră in citeva unități in
dustriale în domeniul productivității 
muncii, prețului de cost, reducerii 
cheltuielilor de producție au rămas 
in stadiul... de proiect. Mai mult, 
chiar atunci cind anumite cadre di
dactice s-au străduit să finalizeze 
Investigațiile întreprinse, catedra n-a 
întreprins nimic pentru dezbaterea 
observațiilor șl concluziilor des
prinse. Or, e clar că rațiunea aces
tor cercetări este tocmai aceea de 
a contribui la imbunătățirea con
ținutului lecțiilor, la sporirea carac
terului concret al demonstrației di
dactice. In această direcție, răspun
deri deosebite revin și forurilor locale 
care trebuie să acorde o atenție spo
rită antrenării cadrelor didactice din 
școli la efectuarea unor studii pe di
ferite probleme concrete ale vieții 
economico-sociale.

In paleta largă a activităților

desfășurate de către catedrele de 
științe sociale, un loc Important re
vine, desigur, preocupărilor metodi
ce. Se poate aprecia că in cele mai 
multe cazuri, catedrele au înregistrat 
progrese po linia promovării și răs- 
pindirii metodelor moderne de pre
dare, utilizării acelor procedee care 
să-i antreneze pe elevi la „descope
rirea" cunoștințelor. De pildă, cate
drele de economie politică din Bucu
rești șl Timișoara au realizat lecții 
deschise la unele teme importante, 
cum ar fi „Creșterea bazei tehnico- 
materiale a socialismului", „Făurirea 
societății socialisle multilateral dez
voltate", „Capitalismul monopolist de 
stal", in cadrul cărora au fost folosite 
din plin mijloacele audio-vizuale.

In același cadru larg de preocupări, 
catedrele au organizat și dezbateri 
referitoare la eficienta muncii desfă
șurate In cabinetele de științe sociale.

în privința perfecționării metodicii 
predării, numeroase cadre didactice 
au semnalat faptul că institutele de 
profil — Institutul central pentru 
perfecționarea personalului didactic. 
Institutul de cercetări pedagogice — 
se ocupă insuficient de explicarea și 
popularizarea metodelor moderne de 
predare, de organizarea unor dezba
teri largi cu cadrele didactice pe pro
bleme ale perfecționării metodicii. 
Aspectele inserate in rindurile de 
mai sus atestă clar că activitatea din 
catedrele de științe sociale trebuie 
sistematic analizată și îndrumată, că 
factorii de răspundere au datoria să 
le ajute într-o mai mare măsură 
să-și îndeplinească rolul cu care au 
fost investite in perfecționarea acti
vității de predare a științelor so
ciale în școli.

Gabriela BĂRBULESCU 
Paul DOBRESCU

CARNET
CULTURAL

CICLU DE CONFERINȚE
Sub egida Muzeului județean 

de istorie, in orașele și comu
nele din județul Satu-Mare se 
prezintă, eșalonat pină la mij
locul lunii august, un ciclu de 
conferințe care are ca temă cen
trală eroismul maselor in lupta 
împotriva fascismului, pentru 
eliberarea patriei. Intre expu
neri amintim: „Lupta maselor 
populare din județul Satu-Mare 
de-a lungul veacurilor pentru 
eliberare socială și națională", 
„Gloriosul eveniment de 
August", „Momente din rezis
tența antifascistă a populației 
sătmărene (1940—1944)“ etc. (Oc- 
tav Grumeza).

la 23

EXPOZIȚIE DE GRUP

tv
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — anul XXX.
20,33 Mugurel de clntec românesc.
20,45 Film artistic : „Pianina".
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

lozofii evului mediu, să 
examineze o biată făuri
toare de galerii și mușu
roaie, după cum, in cazul 
Năpastei, consultarea ne
mijlocită a publicului din 
mediul rural ar fi dus 
exact la rezultatul aștep
tat — adică la acele „ra
tificări" pe care le recla-

o...

rul de șerpi
Eliberat, de curind, dintr-o 

detenție, Gheorghe Moraru din 
Drobeta Turnu-Severin, certat 
cu munca, și-a căutat o „ocu
pație" cu care voia sa facă 
senzație, ciștigind aplauze și 
bani : imblinzitor de șerpi. Și, 
pentru a-și dovedi iscusința, a 
intrat într-o seară, cu un șarpe 
la subsuoară. In restaurantul 
„Drobeta", unde și-a început 
„numărul". Mergind cu șarpele 
de la o masă la alta, consuma
torii au intrat in panică și l-au 
poftit pe ușă afară, dar, nelă- 
sindu-6e convins cu vorba bună, 
a fost dat pe mina miliției.

Muzeul Țării Crișurilor din 
Oradea a organizat o interesan
tă „Expoziție de grup", care cu
prinde lucrări de pictură, sculp
tură și artă decorativă aparți- 
nind unor artiști orădeni cu- 
noscuți in țară și peste hotare. 
Rodica și Francois Pamfil, Mar
ta și Nicolae Iakobovits, Nistor 
Coita și alții expun un mare 
număr de lucrări inspirate din 
prefacerile contemporane ale 
Bihorului, din peisajul natural 
de o rară frumusețe din aceas
tă parte a țării, portrete de ță
rani și muncitori. (Dumitru 
Gâtă).

17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17.40 Inscripții pe celuloid.
13.45 Șlagăre din filme.
19,05 „Soare de gind românesc" 

— emisiune de versuri șl 
cîntece patriotice.

10,20 loot de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Călătorie * 

franceze.
20.30 O viață pentru o idee : 

Dragomir Hurmuzescu.
20.55 Portativ *74.
21,25 Bucureștiul azi.
21.40 Vintuleț de peste munte. 

Muzică populară cu Ana 
Ispas. Ion Conea și Dumi
tru Cilica.

21.55 O întllnlre vinâtoreascl

în lumea operei

Raportind dubla montare 
a Năpastei (in decursul 
recent încheiatei stagiuni 
bucureștene) la momentul 
premierei absolute, s-ar 
putea obține citeva utile 
sugestii cu privire la rela
ția teatru-public. Potrivit 
periodicelor ce apăreau in 
urmă cu opt decenii, pre
miera Năpastei a însem
nat o „răsunătoare căde
re", o „eroare dramatică", 

„năpastă a dramei" și
așa mai departe. Cu excep
ția citorva condeie lucide 
(Gherea, Iorga, mai tirziu 
Lovinescu), un adevărat 
cor de proteste a intimpi- 
nat drama lui Caragiale, 
reproșindu-1 tot ce i se 
putea reproșa, incepind cu 
verosimilitatea personaje
lor și terminind cu logica 
acțiunii. Evident, nu ne 
propunem să intrăm in 
fondul acelei discuții ; 
timpul a validat integrarea 
Năpastei în rindul valori
lor dramaturgiei româ
nești. Reproșuri do genul 
„nu astfel simte țăranul
român", „nu așa vorbesc
țăranii", „nici un țăran 
n-ar reacționa astfel", puse 
in circulație de cronicari 
vehemenți — ale căror nu
me, astăzi, nu ne mai 
sDun nimic — încărcau 
discuțiile contradictorii pe 
marginea autenticității, a- 
mintind de renumita dezba
tere 
„are 
Așa 
gică 
periența, cunoașterea 
mijlocită, tot așa și criti
ca, oricum s-ar sub ori 
supra intitula, nu dispune 
de posibilități nelimitate 
în ceea ce privește exacti
tatea judecății de valoare. 
Simplu ar fi fost, pentru fi-

scolastică pe tema 
sau nu cirtița ochi ?" 
după cum analiza lo- 
nu poate suplini ex- 

ne-

„TULNICUL MOȚILOR

Meștera 
Anica

I Florile livezilor, simfonia de I 
culori a pădurilor și prospeți- I 
mea poienelor ca de baladă ale I

I comunei Minzâlești (Buzău) se .
regăsesc transfigurate, cu mi- I 
pală și fantezie, in zeci șt sute | 

Ide marame, fote, ștergare și
cusături plămădite cu mina f» I 
cu sufletul de artizana Anica I 
lacob.' Ajunsă la 70 de ani, ne- I 

I întrecută artistă a meșteșugului > 
■ popular buzoian, ți-a chemat in I 
I preajmă nepoatele fi strănepoa- | 

tete din comună, le-a arătat a-

Icul și andreaua, pinza albă fi I 
lina multicolor colorată fi... Și I 
la treabă. „Așa cum eu, 1

Idupi ce m-a învățat bu- I 
nica — ne spune meștera I 
Anica — am lntrecut-o. tare | 
. bucuroasă aș fi ca ucenicele

I mele să mă întreacă acuma pe I 
I mine".

Rubrlcâ fedocioiâ de i
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteil*

In orașul Cimpeni, județul 
Alba, in inima munților Apu
seni, s-a desfășurat cea de-a 
doua ediție a festivalului cul
tural-artistic „Tulnicul moților". 
Programul primei zile a festiva
lului a cuprins o sesiune de co
municări științifice pe tema 
„Tradiții de luptă și tezaur fol
cloric din munții Apuseni", 
susținută de membrii filialei de 
științe istorice din Alba Iulia și 
subfilialei Abrud-Cimpeni și 
asociației județene a folcloriști
lor și etnografilor. In cea de-a 
doua zi, in fața unei numeroase 
asistențe, tovarășul George Ho- 
moștean, prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al 
P.C.R.. a vorbit despre reali
zările înfăptuite in județul Alba 
și in zona munților Apuseni in 
cei 30 de ani care au trecut de 
la eliberare. A urmat apoi mon
tajul literar-muzical „30 de 
trepte, 30 de steaguri", prezentat 
de colectivul artistic al liceului 
din Cimpeni. și spectacolul fol
cloric „Cint și .joc din Apuseni", 
susținut de formațiile de ama
tori din Cimpeni, Avram Iancu, 
Lupșa, Sălcia etc. (Ștefan Di- 
nici).

PREMII PENTRU 
ARTIȘTII ROMANI

!n aceste zile s-a întors 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
ansamblul folcloric „Rapso
dia Sălajului", care a participat 
la festivalurile internaționale de 
folclor de la Straznice și Vy- 
chodna. Solii artei populare, 
purtători ai jocului, cintecului 
și portului sălăjan, s-au bucurat 
de un succes deosebit, obținind 
distincția „Cel mai valoros an
samblu artistic". (Gheorghe 
Rusu).

vede In aceasta un atentat 
la prerogativele criticii se 
înșală : confruntarea direc
tă și deschisă cu cei des
pre și pentru care scriem 
nu poate conduce decit la 
consolidarea și validarea 
judecății de valoare. Tea
trul, după cum se știe, se 
bucură de privilegii unice :

dltate fl neîncredere ; a- 
bia in ultima vreme une
le inițiative ceva mai stă
ruitoare au izbutit s-o 
scoată de sub zodia festivă 
a evenimentului, aducin- 
d-o acolo unde-i este locul 
— adică în zona obișnui
tului, firescului, utilului, 
înainte de orice, proce-

0 confruntare utilă:
SPECTACOLUL-DEZBATERE

puncte de vedere

ma imperios critica mă
runtă a sfirșltului de veac. 
Și, totuși, publicul a decis 
— Interesul constant cu 
care spectatorii au încon
jurat Năpasta fiind cel 
care, la urma urmei, a de
terminat șl justificat și se
ria reprezentațiilor de pînâ 
acum, și recenta dublă 
montare in decursul ace
leiași stagiuni bucureștene.

Evident, a reproșa vea
cului trecut că n-a organi
zat un spectacol-dczbatere 
mi se pare și prea mult și 
cit se poate de inutil : a 
discuta pe marginea condi
ției spectacolului-dezbatere 
în 1974 consider insă câ-i 
și posibil și necesar. Cine

el dispune de un spațiu în 
care „sunetele" au ecou 
imediat, spre deosebire de 
celelalte genuri, în cazul că
rora ecoul vocii trebuie re
constituit din frînturi re
găsite mai mult sau mai 
puțin întimplător. Apelind 
la opiniile ’ 
în sală, vom constata 
spectatorul de astăzi 
format, 
știe ce 
ceară.

Scriu 
amintlndu-mi 
cente spectacole-dezbatere, 
soldate cu ciștiguri nete a- 
tit pentru scenă, cit și 
pentru sală. Formula ca a- 
tare este utilizată cu timi-

celor prezenți
---- ' ' că 

este 
exigent. avizat, 

să vrea, știe să

toate acestea 
citeva

re- 
rc-

dind la inversarea roluri
lor (sala vorbește, scena 
ascultă), spectacolul-dezba- 
tere reușește să aducă sub 
reflector personajul com
plex pe care de foarte 
multe ori „il vedem și nu 
e" — publicul. Opiniile 
exprimate în cadrul aces
tor intilniri, întemeiate pe 
sinceritate constructivă, 
uneori surprind, alteori 
șochează, dar, in procentaj 
covirșitor, se constituie ca 
un test și un îndrumar 
extrem de utile și drama
turgului și autorilor mon
tării in scenă. Evantaiul 
opiniilor cunoaște explica
bile „zonări" în funcție de 
virstă, profesii, preferințe.

Intr-un anumit punct insă, 
ele se intilnesc: atunci 
cind in discuție se află ve
rosimilitatea, autenticita
tea, veridicitatea. Mai 
mult ca oricînd, publicul 
pretinde astăzi ca in țesă
tura de situații și replici, 
destine și idei ce constituie 
adevărul spectacolului sfi 
nu existe nici o abdicare 
de la condiția reflectării 
responsabile și angajate.

Din dezbaterile la care 
am avut prilejul să parti
cip (organizate la Iași, 
București și în alte locali
tăți) am mai reținut înal
ta exigență a spectatorilor 
față de valoarea mesaju
lui spiritual al piesei, un 
oarecare refuz față de re- 
zolvările-sentlnță. o mar
cată simpatie pentru eroul 
cu adevărat complex șl 
pentru flnalurile „deschi
se", atunci cind sugestiile 
textului (și spectacolului) 
oferă acel minimum nece
sar stimulării fanteziei 
participative a omului din 
stal. N-am remarcat reți
neri vizavi de modalită
țile țlnind de aria experi
mentului decit în cazul îi) 
care actul investigării se 
consumă în gol ori sint 
forțate uși deschise — so
fisticarea in sine fiind de 
fiecare dată amendată 
prompt, vehement chiar.

Cert este că spectacolul- 
dezbatere (mai ales in ca
zul dramaturgiei pe teme 
de actualitate) iși dovedeș
te din plin calitatea edu
cativă și utilitatea, fapt 
ce-1 Îndreptățește la o mai 
decisă integrare în viața 
teatrală românească.

Mlrcea Rada 
IACOBAN

VALEA

ROMÂNIA - FILM" prezintă

firească de pe

VARA STUDENȚEASCĂ
A SALOPETELOR ALBASTRE

ț 
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I 
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Producție a studiourilor cehoslovace. Regia : Ștefan 
Uher. Cu : Andrea Cunderlikovâ, Emil Horvâth jr., 

Marian Bernât, Anton Majercik

In această vară jubi
liară, studențimea patriei 
noastre s-a angajat cu 
entuziasm și responsabi
litate să-i imprime celui 
de-ai treilea „semestru" 
universitar — vacanța 
studențească — un pu
ternic spirit de lucru, de 
efort creator. De aceea, in 
acest an ea va fi îndeo
sebi o vacanță in salo
pete albastre, marcind 
intr-un fel specific tre
cerea 
frontul lecturilor intense 
pe cel . 1 1
practice, utile, bogat 
ducative.

Filele carnetului de re
porter sint pline cu con
semnările unora sau al
tora dintre evenimentele 
acestei veri fierbinți. Să 
reținem mai intii faptul 
că studenții din acest an, 
in aproape totalitatea 
lor, iși vor efectua sta
giul de practică in unită
țile socialiste, puțind să 
realizeze efectiv o pro
ducție contractată cu în
treprinderile beneficiare, 

acest sens, ei iși 
desfășura activita- 
in mod continuu,

pe baza unui plan unic 
de pregătire practică, ela
borat de fiecare facultate 

specificului ei. 
cazuri ei vor 

prelua integral, cu nor
me șl responsabilități 
precise, asemenea fiecă
rui muncitor, activitatea 
din anumite secții pro
ductive. Pretutindeni, 
prezența studenților in 
activitatea productivă va 
fi astfel concepută incit 
să asigure încadrarea lor 
în ritmurile întrecerii 
„Tineretul — factor activ 
in îndeplinirea cincina-

lului înainte de termen", 
a cărei desfășurare de 
pină acum a și înscris in 
bilanțuri realizări remar
cabile.

Studenții participă, de 
asemenea, la ample ac
țiuni de muncă patriotică 
pe șantiere locale orga
nizate cu sprijinul comi
tetelor ‘ ‘
U.T.C.,

județene ale 
precum și pe

entuziasm, pricepere și 
inițiativă organizatorică. 
In plus, un număr im
portant dintre studenții 
care-și petrec vacanța in 
tabăra de la Costineștl 
vor efectua zilnic muncă 
patriotică la I.A.S. Man
galia, în timp ce studen
ții din taberele de instrui
re vor fi prezenți, în se
rii de cite 10 zile, Ia ac-

al activităților
e-

o Practică studențească în atelierele- 
școaiă cu activitate continuă • Ample 
acțiuni de muncă patriotică pe șantiere 
locaie ® Tabere de odihnă și tratament 
pentru 15 000 de studenți • Brigăzi 
studențești pentru răspîndirea cunoș

tințelor științifice Ia sate

Șantierul național de la 
Giurgiu-Răzmirești. Noul 
hotel „Dacia" și căminul 
Institutului de construcții 
din București, moderni
zările efectuate la Insti
tutul politehnic din Iași 
și la stațiunea ’
mentală a 
din aceeași ____ .
baza sportivă a Universi
tății din Timișoara și 
Complexul sportiv al mu
nicipiului Craiova, Colina 
Universității din Brașov 
sau baza sportivă nautică 
din Constanța, modernul 
atelier-școală de la Hu
nedoara și noua bază 
soortivă a Institutului de 
mine din Petroșani sint 
tot atitea șantiere 
dențești ’74, cu tot 
ce presupun acestea

experi- 
Agronomiel 

localitate,

6tU- 
ceea 

ca

tlvitățile de muncă pa
triotică de la Parcul ti
neretului șl din zona să
lii polivalente — ambele 
din București.

Concomitent cu tabere
le de odihnă și tratament 
pentru aproximativ 15 000 
de studenți, amenajate la 
Costinești, Bușteni, Pirlul 
Rece, Constanța, vor 
funcționa tabere de in
struire a activului aso
ciațiilor studenților comu
niști la Izvorul Mureșu
lui (2 000 de participanți), 
la Sibiu (pentru studenții 
institutelor de artă) și la 
Suceava (pentru studenții 
cercetători). In perioada 
5—26 august, U.A.S.C.R. 
organizează la Deva și 
Borșa (Maramureș) tabe-

re de creație pentru stu
denții plasticieni. Iar ca o 
completare a programului 
de excursii, organizate de 
către Biroul de turism 
pentru tineret, se înscrie 
și ciclul „Studenți pe me
leagurile patriei", in ca
drul căruia peste 2 000 de 
studenți vor cunoaște la 
fața locului transformări
le revoluționare Înscris» 
în geografia patriei.

însemnele cunoașterii 
și ale participării nemij
locite prezidează și o altă 
acțiune din programul 
studențesc de vacanță ; 
instituirea brigăzilor stu
dențești pentru răspin- 
direa cunoștințelor știin
țifice la sate. Din 10 cen
tre universitare, 23 ase
menea brigăzi vor pomi 
să străbată țara in lung 
și-n lat, din Tulcea pină 
in Suceava, din Maramu
reș la Caraș-Severin. Pe 
aceeași perioadă, la com
plexul cultural-sportiv 
„Tei" din București stu
denții vor organiza succe
siv mai multe acțiuni so- 
clal-culturale consacrate 
aniversării celor două e- 
venimente din anul 1974, 
in t mp ce la Costineștl, 
Izvorul Mureșului și in 
alte localități revistele 
„Viața studențească" și 
„Amfiteatru" vor reedita 
tradiționalele lor intilniri 
cu cititorii. Și toate a- 
ceste acțiuni, organizate 
pe timpul vacanței, vi
zează implicit întărirea șl 
consolidarea politico-or- 
ganizatorică a asociațiilor, 
a prestigiului lor în fața 
zecilor de mii de studențL

Mihai IORDANESCU
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Be- 

trublicii Socialiste România. Manca 
Manejcu, a prinrt. joi dunâ-amiază. 
De prof. Alessandro Faedo, președin
tele Consiliului National al Cercetă
rii din Italia, care face o vizită in 
tara noastră.

Cu acest nrlleț au fost abordate 
problem? referitoare la extinderea 
colaborării si cooperării româno-ita- 
llene, Îndeosebi In domeniul cercetă

rii științifice si dezvoltării tehnolo
gice.

La primire, desfășurată tntr-o am
biantă de cordialitate, au participat 
Octavian Groza, prim-vicepre$edinto, 
ministru secretar de stat la Consi
liul National pentru Stiintft si Teh
nologie, și Ion St, Ion, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri.

A fost prezent zântoruno Rcstivo, 
ambasadorul Italiei le București.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Malgașe

La Ministerul Afacerilor Externe 
au avut loc, joi după-amiazâ, con
vorbiri Intre ministrul afacerilor ex
terne, George Mdcovescu. și Didier 
Ratsiraka, ministrul afacerilor exter
ne al Renublicii Malgașe.

In timpul discuțiilor, desfășurata 
Intr-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă, la care au parti
cipat oficialități române și malgașe, 
au fost abordate aspecte ale dezvol
tării relațiilor bilaterale dintre 
România și Republica Malgașă, pre
cum și unele probleme internaționa
le de interes reciproc.

In aceeași zi, ministrul malgaș a

avut întrevederi cu Angelo Micu- 
lescu. ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, general 
colonel Ion Gheorghe. prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, și lginio 
Pa vani, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice.

★
Ministrul afacerilor externe a ofe

rit. joi, un dineu in onoarea oaspete
lui.

Au luat parte miniștri și alte per
soane oficiale.

In timpul dineului, cei doi miniștri 
au rostit toasturi.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit delegația Uniunii Generale 

a Femeilor Palestinene

zilei

în după-amiaza zilei de Joi. 11 iu
lie, tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Executiv nl C C. 
al P.C.R., a primit delegația Uniunii 
Generale a Femeilor Palestinene, 
formală din May Sayeg, vicepre
ședinta uniunii, și Na’jla Sard El- 
deen. membră a Comitetului Execu
tiv nl uniunii, care face o vizita in 
țara noastră.

La întrevedere h participat tova
rășa Lina Ciobanu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor.

Oaspetele au exprimat calde mul
țumiri pentru posibilitatea pe caro 
au avut-o de a vizita România, pri
lej pentru a lua cunoștință de succe
sele însemnate dobindite de poporul 
român în toate domeniile de activi
tate, de a avea lniilnirl cu organiza
ția femeilor din țara noastră, pentru 
solidaritatea manifestată de poporul 
român față de aspirațiile naționale 
ale poporului palestlnean.

Tovarășa Elena Ceaușescu a trans
mis Uniunii Generale a Femeilor 
Palestinene un salut prietenesc, 
urări de succes In activitatea orga
nizației, ca o expresie a sentimente
lor de solidaritate militantă ale 
poporului român cu cauza dreap
tă a poporului palestlnean.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă do caldă cordiali
tate, s-a subliniat satisfacția pentru 
dezvoltarea legăturilor dintre popoa
rele noastre, dorința de a întări a- 
coste raporturi, apreciindu-se că 
aceasta reprezintă o contribuție la 
instaurarea unei păci trainice și 
drepte in Orientul Mijlociu, care sâ 
asigure dreptul la o existentă inde
pendentă poporului palestinean, in 
conformitate cu interesele și as
pirațiile eale naționale, garantarea 
suveranității și integrității teritoria
le a tuturor țărilor din zonă, la edi
ficarea unei lumi mai bune, o lume 
a păcii, colaborării și înțelegerii in
ternaționale.
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TENIS

Azi începe meciul România - Ungaria
Actualitatea la rugbi

In primele doua partide ' Ovici—Taroczy și Nâstase—Barany
Astăzi după-amiazâ, de la ora 14. 

pe terenurile clubului Progresul din 
Capitală începe intilnirea internațio
nală amicală dintre echipele de te
nis ale României și < Ungariei. In 
urma ședinței tehnice, care a avut loc 
joi, s-a stabilit programul de des
fășurare a meciului. Astăzi, in pri

ma zi, au loc următoarele două par
tide de simplu : Toma Ovici—B. Ta
roczy și Ilie Nâstase—S. Barany.

Simbătă (ora 14,15) este programa
tă proba de dublu, iar duminică, de 
la ora 14,00. vor avea loc ultimele 
două probe de simplu.

ACȚIUNI SPORTIVE DE MASA

Noul sezon rugbistlc este marcat 
de citeva noutăți. Cel de-al 50-lea 
campionat divizionar se dispută in
tr-o formulă inedită : divizia A in 
două serii de cite opt echipe, iar di
vizia B. de asemenea in două serii, 
însă repartizate geografic. Prima 
etapă a noului campionat va avea 
loc la 18 august.

Federația de specialitate a defini
tivat zilele acestea calendarul inter
național pentru sezonul de toamnă. 
La turneul internațional de la Mos
cova. ce se desfășoară in primele 
zile ale lunii viitoare, va participa 
echipa Grivița roșie. Vor mai fi 
prezente echipe de club din Ceho
slovacia. R. D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia și U.R.S.S. In septembrie, o 
selecționată a Bucureștiului urmează 
să ia parte — alături de echi
pele orașelor Varșovia, Praga și

Berlin — la trofeul „Trybuna 
Luciu*1. Reprezentativa de tineret 
a României a confirmat parti
ciparea la turneul de la Varna, 
dotat cu trofeul „Nisipurile de aur**. 
Tinerii noștri rugbiști, care anul tre
cut au cucerit primul loc, își vor 
măsura forțele cu echipele de tine
ret ale Bulgariei, Cehoslovaciei, Iu
goslaviei și Poloniei. In octombrie 
ne vizitează rugbiștii francezi. Tradi
ționalul meci dintre primele repre
zentative ale României și Franței este 
programat la București, la 13 octom
brie. Echipele B au prevăzută o in- 
tilnire amicală la 27 octombrie, pro
babil la Buzău. în noiembrie, meciul 
România—Cehoslovacia (la Praga) 
In cadrul „Cupei F.T.R.A." și turneul 
de două jocuri (la Cluj și, posibil, la 
Petroșani) al echipei universitare a 
Franțgi.

CAMPIONATUL 
CELOR 4 000 DE ARADENI
De curind, in municipiul Arad, 

«-a dat startul întrecerilor pentru 
„Campionatul ștrandului1*, acțiune 
polisportivă de masă (acum la a 4-a 
ediție) organizată de consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport, 
comitetul municipal U.T.C. și consi
liul județean al sindicatelor^ Cam
pionatul ștrandului arădean prileju
iește zilnic entuziaste întreceri de 
minlfotbal, tenis cu piciorul, jocul 
mingii cu capul, volei, înot, șah, po
pice, tenis de masă, precum și în
treceri pentru îndeplinirea norme
lor . complexului „Sport și sănătate**. 
Pină în prezent, pe foile de concurs 
sint înscrise numele-a peste 4 000 de 
cetățeni de toate virstele. (C. Si- 
mion).

t,MAR$UL VERII", 
IN JUDEȚUL NEAMȚ

Aproape 3 000 de tineri muncitori 
și elevi din Piatra Neamț, Săvinești, 
Bicaz, Tg. Neamț și Roman au par
ticipat la cea de-a doua ediție a 
„Marșului verii**, concurs de mers 
pe jos, pe o distanță fixă, cu înde
plinirea unor norme. De-a lungul 
celor 10 km, cit a măsurat traseul, 
tinerii sportivi au făcut dovada unei 
pregătiri fizice corespunzătoare, cei 
mai mulți trecînd linia de sosire 
fără penalizări și intr-un timp bun. 
Tuturor concurenților li s-au înmî- 
nat diplome. Cea mai bună partici
pare au avut-o școala de chimie din 
Piatra Neamț și școala de șoferi din 
Bicaz. (I. Manea).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
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Meșteșugarii hunedoreni se afirmă

i
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Membrii unităților de produc
ție și a celor de prestări de 
servicii către populație, care a- 
parțin de Uniunea județeană 
Hunedoara a cooperativelor 
meșteșugărești, au încheiat pri
mul semestru al acestui an cu 
realizări superioare prevederilor 
din plan. Valoarea producției 
marfă și a prestărilor de servi
cii realizate peste prevederile 
de plan ale primului semestru 
se ridică la 1 600 000 lei. iar v i- 
loarea mărfurilor livrate supli
mentar Ia fondul pieței la a- 
proape un milion lei.

u - J- Aceste livrări suplimentare 
la fondul pieței — ne spune 
tovarășul Leontin Blăjan, pre
ședintele U.J.C.M. Hunedife- 
ra — au răspuns cerințelor rea
le ale populației, ele concreti- 
zindu-se în principal in confec
ții, textile, tricotaje și încălță
minte pentru bărbați, femei și 
copii, mobilă, bunuri de uz cas
nic. De altfel, aș vrea să subli

(Urmare din pag. D

cu mintea limpede. Edilii 
trebuie să vegheze la ridi
carea noilor obiective de 
interes social — ce vor fi 
amplasate in toate cartie
rele orașului — insă, in a- 
celași timp, li se cere să 
nu uite de flori... In ziua 
cind am fost la Tirgoviște 
am văzut vreo zece „echi
pe" de nuntași aprovizio- 
nindu-se cu flori de la 
frumoasa florărie din cen
tru. De reținut că orașul 
oferă, prin serele. prin 
grădinile sale intre 20 si 30 
de milioane de flori anual 
Edilii depun eforturi pen
tru îmbunătățirea transpor
tului In comun și, in a- 
celași timp, întreprind cele 
necesare pentru amenaja
rea unui parc dendrologic 
în apropierea orașului, 
unde există in momentul 
de față un camping.

Da, aici toate trebuie 
făcute in același timp. în
treb cite ore de muncă pa
triotică s-au depus in ulti
mii ani. Nimeni n-a izbutit 
să țină evidența. Ar fi vor
ba de niște cifre de ordin 
astronomic. Există insă o 
evidență a economiilor : 
numai la noua piață, prin 
muncă patriotică s-au eco
nomisit peste 5 milioane 
lei.

Anul trecut, pe vremea 
aceasta, Ia Tirgoviște se 
dădea bătălia pentru apă. 
Debitul de apă a crescut 
de ia 150 mc pe secundă, 
la 500, Incit să se poată 
apune acum : la toate eta

niez faptul că, pentru a sonda 
cerințele pieței, precum și pentru 
a face cunoscute cele mai recente 
realizări ale noastre, in primul 
semestru al anului am organizat 
o amplă acțiune de prezentare 
și contractare a produselor, la 
care au participat cetățeni, re
prezentanți ai comerțului 
stat din județul nostru și din 
alte județe — Buzău, Arad, 
Vrancea. In cadrul acestei in- 
tilniri de lucru, am prezentat 
peste 280 de noi produse ale 
cooperatorilor noștri — printre 
care confecții și tricotaje, arti
cole de marochinărie, bunuri 
de uz casnic, mobilă, artizanat. 
Numai cu acest prilej am în
cheiat contracte pentru livrarea 
unor produse in valoare de pes
te 10 milioane lei, ceea ce con
firmă oportunitatea acțiunii în
treprinse.

de

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scinteli'

jele orașului curge apa. 
Bătălia pentru apă. in care 
s-au angajat mii de oa
meni, a însemnat extin
derea canalizării, săparea 
a zeci de puțuri noi, cișme
le. Asigurarea cu apă a 
marilor întreprinderi a so
licitat eforturile altor mii de 
oameni. Platforma indus
trială (îndeosebi pentru ne-

NATAȚIE. Două noi recorduri 
românești. La San Remo, în ultima 
zi a concursului internațional de 
înot „Trofeul celor șapte coline", 
trei sportivi români — Marian Sla
vic, Eugen Aimer și Adrian Horvat 
— s-au calificat pentru finalele pro
belor respective : Aimer la 200 m 
fluture, cu 2’14’T/IO ; Horvat la 200 
m spate, cu 2’14”5/10 (nou record na
tional) ; Slavic la 200 m liber, cu 
l’58”5/10 (record național).

HANDBAL. Azi, la Sibiu : Româ
nia—Elveția. Echipa masculină de 
handbal a Elveției, care se află de 
mai multe zile in țara noastră, va 
întîlni astăzi la Sibiu echipa Româ
niei. Revanșa acestei partide se va 
desfășura duminică dimineața la 
Brașov.

SCRIMA. Sportivii noștri parti
cipă la campionatele mondiale. In 
orașul francez Grenoble se fac in
tense pregătiri in vederea campiona
telor mondiale de scrimă, care se 
vor desfășura intre 17 si 27 iulie. 
Comitetul de organizare a anunțat 
că la această ediție se vor întrece 
aoroape 600 de sportivi si sportive 
din 42 de țări, intre care și România 
(reprezentată la toate probele). Din 
rindul tricolorilor noștri menționăm 
pe Mihai Țiu, Dan Irimiciuc, Suzana 
Ardeleanu, Ileana Gyulai.

ATLETISM. Victorii românești la 
Atena. Trei atleți români au obți
nut victorii in prima zi a concursu
lui internațional de la Atena. Gh. 
Ghipu a terminat învingător in pro
ba de 1 500 m plat (3’40"5/10), Gh. 
Cefan a dominat clar cursa de 3 000 
m obstacole (8'37”6/10), iar Dumitru 
Iordache s-a clasat pe primul Ioc la 
săritura în lungime cu 7,61 m. Alte 
rezultate : înălțime — Stones (S.U.A.) 
2.18 m ; 100 m plat — Papagheor- 
gneopoulos (Grecia) 10"3/10 ; suliță — 
Smidt (S.U.A.) 81,68 m ; 440 yarzi 
garduri — Bolding (S.U.A.) 49"2/10. 
Cel mai bun rezultat în concursul 
feminin a fost obținut de poloneza 
Szewinska : 220 yarzi plat in 22"8/10.

BASCHET. R. P. Chineză a fost 
acceptată ca membră în Federația 
internațională de baschet. — Comi
tetul executiv al Federației interna
ționale de baschet, întrunit la San 
Juan (Porto Rico), a hotărit sâ ac
cepte ca membră a acestui for spor

tiv Federația de baschet din R. P. 
Chineză. Comentatorii sportivi apre
ciază această decizie ca un nou pas 
către reintegrarea R. P. Chineze in 
marile federații sportive internațio
nale și în mișcarea olimpică.

CICLISM • In „Cupa Cibo", ace
lași lider. Competiția ciclistă „Cupa 
Cibo" a continuat ieri cu etapa a 
doua, Brașov-Rupea si retur (128 
km). Victoria a revenit dinamovistu- 
lui Teodor Vasile, cronometrat cu 
timpul de 3h 05'25”. învingător si in 
prima etapă. Teodor Vasile se men
ține lider al clasamentului, urmat de 
V. Hoța (Tg. Mureș) și T. Drâgan 
(Voința București). Astăzi se dispută 
etapa Brașov-Făgăraș-orașul Victo
ria (117 km) • Eddy Merckx conti
nuă să conducă in „Turul Franței" 
— Etapa a 13-a a „Turului Franței", 
Avignon-Montpellier (126 km), a fost 
ciști.gată de englezul Barry Hoban 
în 3h 15’42”. In clasamentul general 
continuă sâ conducă belgianul Eddy 
Merckx, urmat de spaniolul Gonzalo 
Aja la 2’01”.

CĂLĂRIE

Concurs internațional 
Ia baza hipică 

din Calea Plevnei
A 3-a ediție a concursului inter

național de călărie pentru „Cupa 
Prietenia" începe astăzi la baza hi
pică din Calea Plevnei. La această 
ediție se întrec cei mai valoroși că
lăreți juniori din Cehoslovacia, Po
lonia. Ungaria și România. In pri
ma zi. concursul începe la ora 15 și 
cuprinde o probă de deschidere (ob
stacole 1,20 m si L25 m). Simbătă, 
de la ora 16, are loc o probă indi
viduală (obstacole 1,30 m), iar du
minică (ora 15) se vor desfășura 
probele pe echipe si de închidere 
(obstacole). Din echipa țării noastre 
fac parte, printre alții, Dan Ia- 
cobescu, Monica Ringheanu, N. 
Stroescu. V. Rus, Gr. Cristian, Radu 
Crișan, Sorin Ionescu etc.

•Toi 8-a Înapoiat în Capitală dele
gația P.C.R., condusă de tovarășul 
Iosif Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare, care a 
participat la manifestările prilejuite 
de a 20-a aniversare a partidului 
Uniunea Națională Africană din 
Tanganika — TANU.

La sosire, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xeculiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
si Nicolae Tăbircă. membru al C.C. 
al P.C.R.

★
Joi dimineață a plecat la Pekin 

un crup do activiști ai P.C.R., con
dus do tovarășul Ion Stftnescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
ai Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., care va face o vizită de 
prietenie in Republica Populară Chi
neză.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
grupul a fast salutat de Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezențl Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri al ambasadei.

★
Joi dimineața, un grup de depu- 

tați socialiști din Austria, membri al 
Parlamentului landului Carinthia, 
precum și membri ni consiliului fe
deral din același land, care fac o 
vizită in țara noastră, au avut o in- 
tilnire la Marea Adunare Națio
nală.

în timpul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, oaspeții 
au fost informați despre activitatea 
și preocupările actuale ale Marii 
Adunări Naționale. De ambele părți 
i fost subliniată dorința de a dez
volta bunele relații dintre România 
și Austria, dintre grupurile parla
mentare de prietenie ale celor două 
țări.

La Întrevedere au participat Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al M.A.N., 
prof. Jean Livescu, vicepreședinte al 
grupului parlamentar pentru relațiile 
de prietenie Romania-Austria, pre
cum și deputați, membri ai grupului.

★
Domnii Dagfinn Waarvik, președin

tele Partidului de centru din Nor
vegia, și John Austrheim, membru 
al parlamentului norvegian, îm
preună cu soțiile, au făcut o vizită 
in România, in perioada 9—11 iulie 
a.c., la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Cu acest prilej, oaspeții au avut 
convorbiri la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, la Co
mitetul de Stat al Planificării și la 
Comitetul municipal Giurgiu al 
Frontului Unității Socialiste.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă de cordialitate.

★
Cu prilejul celei de-a 53-a aniver

sări a revoluției populare mongole, 
ambasadorul Republicii Populare 
Mongole la București, Giambyn Niam- 
ma, a rostit, joi seara, o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

★
In organizarea comitetelor jude

țean și municipal Cluj ale P.C.R. șl 
al Centrului universitar Cluj, joi 
după-amiază și-a început lucrările 
sesiunea de comunicări științifice, 
dedicată celei de-a XXX-a aniver
sări a ^liberării patriei. In cadrul 
-ședihței inaugurale au fost prezen
tate comunicările „Creșterea rolului 
conducător al Partidului Comunist 
Român — legitate a revoluției și 
construcției socialiste", „P.C.R. — or
ganizatorul și conducătorul insurec
ției naționale antifasciste armate și 
antiimperialiste de la 23 August 
1944", „Legătura cu masele — iz
vor al unității și forței P.C.R.", 
„Dinamismul economiei românești în 
anii puterii populare", „Mutații struc
turale in industria județului Cluj", 
„Participarea alinatei române la a- 
lungarea trupelor fasciste de pe te
ritoriul județului Cluj".

Sesiunea continuă vineri, pe secții : 
istorie, social-politică și economie.

i De la ADAS i 
I |
i Administrația Asigurărilor de l 
> Stat anunță că la 30 iulie va < 
l avea loc tragerea de amortizare J 
. a asigurărilor mixte de viață, l 
) cind pentru fiecare combinație ' 
l de litere ieșită la tragere se i 
’ acordă suma corespunzătoare, i 
\ indiferent de numărul ratelor ‘ 
. de prime plătite. Participă la l 
) tragerea de amortizare poseso-
l rii polițelor pentru : asigurarea ) 
’ mixtă de viață ; asigurarea i 

mixtă de viață și suplimentară »
i de accidente ; asigurarea fa- l 
1 milială mixtă de viață ; asigu-
l rarea mixtă de viață cu pensie ) 
' pentru urmași, care au primele / 

plătite la zi. >

(Urmare din pag. I)

cjal, de fapt — si nu nu
mai in zilele de tirg.

Cum locuiesc tirgoviște- 
nii ? In ultimii patru ani 
s-au construit in jur de 
8 000 apartamente. In vii
tor este prevăzută o creș
tere a numărului de apar
tamente pină la 2 500 pe 
an (construcții de stat și 
proprietate personală). Noi-

TIRGOVIȘTE
cesitățile oțelăriei) și-a 
construit un baraj la Pu
cioasa. Lacul de acumula
re : 10 000 000 mc. Un pas 
important spre civilizație.

Apoi grija de a se re
zolva „necesarul de piine", 
cum spun edilii orașului. 
Căci, pină anul trecut, Tir- 
goviștea nu avea o fabrică 
de piine : aprovizionarea 
se făcea de la brutăriile 
din județ. A fost construi
tă o fabrică modernă, care 
va trebui să se extindă, 
din motive lesne de înțe
les. Ar mai fi de mențio
nat fabrica de produse lac
tate. O alta, de gheață. 
Nouț Obor a fost construit 
prin muncă patriotică. Eco
nomii : cinci milioane lei. 
Dotat cu numeroase unități 
comerciale. Oborul funcțio
nează in tot cursul săptă- 
minii, ca un centru comer-

le edificii din centrul ora
șului — printre care și un 
hotel, un complex comer
cial etc. — sint dovada că 
aici se construiește trainic 
și cu lăudabilă fantezie. 
Zeci de case mărunte, mo- 
horite, din centru, din alte 
zone ale orașului au ră
mas doar în amintire. Pe 
locul a cite cinci, zece case 
se înalță un bloc mo
dern. Au prins contur, in 
timp scuri. două linii de 
centură ce înconjoară ju
mătate din oraș : se lu
crează acum la cea de-a 
treia linie și se definiti
vează proiectul celei de-a 
patra. Un pod peste Dim- 
bovița, la Valea Voievozii, 
un alt pod in punctul Teiș. 
Zeci de km de drum asfal
tat, drumuri noi spre ora
șele și satele din apro
piere.

Pentru îngrijirea «ănătă-

ții au fost construite un 
spital cu șapte sute de pa
turi și o policlinică ce asi
gură pinâ la 1 500 consulta
ții pe zi. O altă policlinică 
este destinată muncitorilor 
de pe platforma industria
lă. Creșterea populației im
pune o dezvoltare continuă 
a rețelei sanitare, precum 
și a celei de crose și gră
dinițe (numai anul acesta 
vor fi date in folosință 
șapte creșe și grădinițe).

Dar aici, la Tirgoviște, se 
mai dă și o altă bătălie — 
pentru formarea noilor 
cadre in toate domeniile de 
activitate. Notez : două noi 
licee de cultură generală ; 
o școală postliceală sanita
ră ; un liceu economic ; un 
grup școlar pentru con
strucții civile ; un nou li
ceu pedagogic ; un grup 
școlar pentru oțeluri alia
te, la care invață peste
1 000 de elevi ; un centru 
școlar metalurgic pentru
2 000 de elevi... De reținut : 
a inceput construcția a încă 
două licee : unul metalur
gic, celălalt pentru con
strucții de mașini. „Popu
lația școlară" a municipiu
lui Tirgoviște — 15 000 de 
elevi.

Aici, cum spuneam, totul 
se petrece In același timp : 
se ridică noi obiective in
dustriale și social-cultura- 
le și se depun eforturi 
pentru conservarea cartie
relor istorice, a unor case 
memoriale. O zi din tumul
tuoasa viață a orașului în
seamnă o pagină de istorie 
șocialistă. . _

rile unităților furnizoare nu vor 
niai recurge cu ușurință la justifi
cări, ci vor intări preocupările pen
tru livrarea grabnică a tuturor uti
lajelor către șantierele de investiții. 
Iată de ce revine organizațiilor de 
partid (lin aceste întreprinderi sar
cina de mare răspundere de a ini
ția, cu promptitudine și exigență, 
acțiuni politice și organizatorice 
hotărite șl cuprinzătoare, de natu
ră să impulsioneze ritmul de fabri
cație la fiecare utilaj in parte, să 
introducă ordine și disciplină desă
vârșită in respectarea programelor 
de livrări.

Fără îndoială, în primul rind 
furnizorii trebuie să acționeze ho
tărit pentru executarea cu priori
tate a mașinilor și instalațiilor 
care condiționează direct, nemij
locit punerea în funcțiune a noilor 
capacități. Este bine că intre între
prinderile producătoare și benefici
ari și montori se poartă, adeseori, 
un strîn.s dialog asupra cerințelor 
celor mai stringente ale șantiere
lor. Ca urmare, mulți dintre furni
zori cunosc în detaliu prioritățile 
de utilaje pe sortimente. în funcție 
de ordinea firească a montajului, 
ceea ce le permite să-și organizeze 
fabricația in strictă corelare cu 
programele de montaj stabilite pe 
șantiere. Totodată, s-a permanen
tizat ca o metodă de lucru cu bune 
rezultate, participarea specialiști
lor din întreprinderile beneficiare 
la urmărirea execuției echina- 
mentelor tehnologice chiar la fața 
locului, la producători. Atunci, cum 
se explică faptul că nu peste tot 
execuția și livrarea mașinilor și 
echipamentelor se derulează in 
concordantă cu graficele stabilite ?

Pe un sir de șantiere — dintre 
care consemnăm cele ale noilor ca
pacități de la întreprinderea de

ștanțe și matrițe Focsani, între
prinderea de conductori emailați 
din Zalău, Combinatul de îngră
șăminte din Valea Călugărească 
ș.a. — restanțele in livrarea unor 
utilaje tehnologice ridică in conti
nuare mari probleme constructori
lor și montorilor, cu toate că a- 
ceștia s-au pregătit temeinic pen
tru a executa, în bune condiții, vo-

Excelenței Sale Sir JOHN ROBERT KERR
Guvernatorul general al Australiei

CANBERRA

Instalarea dumneavoastră în înalta funcție d« guvernator general 
al Australiei îmi oferă ocazia plăcută de a vă transmite, în numele 
poporului român și al meu personal, cele mal calde felicitări |1 urări 
de sănătate personală, de succes în activitatea dumneavoastră.

Sint convins că bunele relații existente între statele noastre vor 
cunoaște o dezvoltare permanentă în viitor, spre binele celor două 
națiuni prietene, al păcii și colaborării Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

însemnele noului pe malurile 
fluviului Oubangui

înainte do a ateriza 
pe aeroportul Ban- 
gui-M'Poko, amplasat 
chiar in inima capita
lei Africii Centrale, a- 
vionul descrie un arc 
de cerc, oferind privi
rilor imaginea de an
samblu a acestui oraș 
Incintător. Spațiile sale 
largi, caracteristice de 
altfel țării în care ne 
aflăm, sint dominate 
de cursul fluviului 
Oubangui și de coli
nele împădurite din 
partea opusă acestuia. 
Dar mai ales fluviul, 
cel mai mare afluent 
al Congoului, care asi
gură capitalei și țării 
legătura cu lumea ex
terioară. și-a pus cu 
prisosință amprenta a- 
supra orașului. Drep
te, trase cu rigla, stră
juite de clădiri albe, 
care contrastează pu
ternic cu verdele in
tens al perdelei de 
arbori ce inundă ora
șul, străzile pornesc ca 
un evantai de pe ma
lurile fluviului.

întemeiată in 1889, 
capitala Africii Cen
trale a cunoscut în ul
timele două decenii o 
dezvoltare accentuată. 
De la 25 000 de lo
cuitori în 1950, orașul 
a ajuns la 80 000 in 
1959, depășind în pre
zent un sfert de mi
lion. Această dezvolta
re se datorează in pri
mul rind intensificării 
activității economice, 
marcate prin construi
rea unui șir de fabrici, 
intre care de textile 
— inaugurată in 1968, 
prima Întreprindere de 
stat — de prelucrare 
a produselor agricole, 
a materiilor prime au
tohtone, ateliere de 
tăiere ,a diamantelor, 
ateliere mecanice, aba
toare etc. La Bangui 
se află, de asemenea, 
cea mai tînâră uni
versitate africană.

Avind un subsol ale 
cărui bogății sint încă 
departe de a fi com
plet inventariate — 
diamante, minereuri 
de fier, nichel, man- 
gan, cobalt, cositor, 

. cupru, uraniu — Afri- 
* ca Centrală a putut 
să pună bazele unei 
economii de sine stă
tătoare abia in anii 
de după cucerirea in
dependenței.

Ramura principală a 
economiei o constituie 
insă agricultura, care

cuprinde 90 la sută 
din populație. O aten
ție deosebită se acor
dă In prezent diversi
ficării și modernizării 
agriculturii, avind in 
vedere că In perioada 
dominației coloniale a- 
cest important sector 
al economiei a fost 
adaptat exclusiv inte
reselor străine. Anul 
trecut a avut loc la 
Bangui primul congres 
al lucrătorilor din a- 
grlcultură, care a im
pulsionat mișcarea

Note de drum 
din Republica 
Africa Centrală

cooperatistă. In pre
zent există zeci de u- 
niuni cooperatiste care 
grupează peste 50 000 
de oameni.

O mare parte din 
suprafața tării este 
acoperită de păduri. 
Recent a fost elabo
rat un nou „cod fo
restier", care urmă
rește valorificarea in 
interesul propriu a a- 
cestei mari bogății na
ționale.

Guvernul centrafrl- 
can acordă o mare a- 
tenție lărgirii secto
rului de stat în acti
vitatea economică. 
După ce a fost creat 
un oficiu național al 
diamantelor, recent, 
au fost naționalizate 
companiile petroliere. 
Paralel cueforturile 
depuse* pentru^dezvoț- 
tarea țării, pentru ex
tinderea căilor de co
municație si cuprin
derea unui număr cit 
mai mare de oameni 
în rețeaua de învăță- 
mînt, măsurile luate 
in vederea controlului 
de stat in economie 
urmăresc, după cum 
se relevă la Bangui, 
consolidarea indepen
dentei tării, avansul 
ei pe calea progre
sului.

...Intre numeroșii 
pasageri urcați in a- 
vionul care a decolat 
din capitala Africii 
Centrale se aflau $i 
specialiști români. Fu
seseră la Bangui in

cadrul contactelor 
frecvente stabilite In
tre România ai Afri
ca Centralâ. Rela
țiile româno-centrafrl- 
cane cunosc, așa 
cum este cunoscut, o 
extindere continuă. 
Intilnirlle pe care 
președintele Republicii 
Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a avut, 
atit la București, cit 
6i la Bangui, cu pre
ședintele Republicii 
Africa Centrală, Jean 
Bedel Bokassa, au 
marcat momente de o 
deosebită Însemnătate, 
impulsionlnd dezvolta
rea pe multiple pla
nuri a relațiilor do 
prietenie șl colabora
re dintre cele două 
țări.

în dorința de a lăr
gi și adinei in conti
nuare relațiile dintre 
România si Africa 
Centrală, anul trecut 
a fost semnat acordul 
general de colaborare, 
care prevede extinde
rea colaborării in di
ferite domenii, favori
zarea contactelor șl 
schimbului de expe
riență, înființarea u- 
nor societăți mixte în 
domeniile exploatării 
Si industrializării lem
nului. al agriculturii, 
exploatării si valorifi
cării zăcămintelor de 
minereuri, hidrocar
buri șl diamante. A- 
cordul prevede, de a- 
semenea. lărgirea coo
perării in proiectarea 
si construirea unor 
centrale electrice, va
lorificarea unor zăcă
minte de minereu de 
fier si construirea u- 
nor unități metalur
gice, dezvoltarea tranâV 
porturilor etc. Dorin
ța de extindere In 
continuare a relațiilor 
de cooperare româno- 
centrafricană si-a gă
sit expresia în crea
rea recentă a unor 
societăți mixte pentru 
cultura bumbacului si 
a altor plante, precum 
si pentru exploatarea 
Si industrializarea lem
nului

Dezvoltarea In con
tinuare a acestor rela
ții corespunde De de
plin intereselor am
belor popoare, cauze! 
înțelegerii si cooperă
rii internaționale.

A. BUMBAC

vremea
Teri In țară : Vremea a fost In general 

Instabilă In jumătatea de nord-est, 
unde cerul a fost mai mult noros șl 
au căzut ploi, mai ales sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
In restul țării, cerul a fost schimbător, 
iar aversele izolate. In Maramureș șl 
zona subcarpatică a Munteniei a căzut 
grindină. Vintul a suflat slab, plnâ Ia 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
a fost de 13 grade la Topllța șl Piatra 
Neamț și 26 de grade la Caracal, Be

pedierea mijloacelor tehnice strict 
necesare, așteptate ca „piinea cal
dă**. întirzie, este aminată ?

Un alt aspect extrem de im
portant : calitatea utilajelor livrate. 
In majoritatea covirșitoare a cazu
rilor, mașinile și echipamentele teh- 
nologi?e sosite pe șantiere intru- 
nesc cele mai exigente aprecieri 
ale beneficiarilor, itr rccepționarea

Șantierelor — utilaje 
tehnologice la termen

lumul sporit de lucrări prevăzut 
pentru săptămînile și lunile imediat 
următoare, pune chiar sub semnul 
incertitudinii respectarea terme
nelor de intrare in funcțiune. Pe 
altele, utilajele sosesc la întimpla- 
re, nu se încadrează in succesiunea 
stabilită pentru montaj, cunoscută 
îndeaproape de către furnizori. 
Este cazul. Intre altele, al unor șan
tiere de pe platformele chimice din 
Pitești, Borzești. Rimnicu-Vilcea, 
Turnu-Măgurele. Atari situații își 
au explicația tot in eroarea 
de gindire economică a unor 
conduceri de întreprinderi furni
zoare. in practica de a privi „glo
bal" lucrurile, de a raporta doar 
realizări valorice. Trebuie bine 
clarificate asemenea situații, sem
nătura de pe contracte, de pe gra
ficele convenite cu montorii și be
neficiarii trebuie riguros onorată. 
Este oare economic să produci și 
să livrezi șantierelor utilaje care 
apoi sâ fie stocate, in vreme ce ex-

lor atestă un Malt nivel calitativ, 
corespunzător performanțelor teh
nice prevăzute in proiecte. Totuși, 
mai sint cazuri cind utilajele au 
fost livrate cu defecțiuni serioase, 
fapt care împiedică buna desfășura
re a montajului tehnologic pe șan
tiere. Asemenea situații pot fi de
finitiv înlăturate prin organizarea 
temeinică, pină in cele mai mici 
amănunte, a procesului de fabrica
ție, prin introducerea unei ordini și 
discipline in muncă desăvirșite la 
fiecare punct dc lucru, prin grijă și 
răspunderi deosebite față de cali
tatea producției. Iată, de altfel, 
unul din domeniile în care orga
nizațiile de partid din unitățile fur
nizoare sint chemate să acționeze 
pentru întărirea exigentei in rindul 
muncitorilor, cadrelor de conduceri 
și specialiștilor pentru respectarea 
strictă a normelor de calitate pre
văzute. Concomitent, multe din 
abaterile de la calitate ar putea fi 
cu ușurință preintîmpinate, dacă

chet ?1 Turnu-Măgurele. In București i 
Vremea a fost închisă în cursul dimi
neții, cind a plouat temporar. După- 
amiaza cerul s-a degajat, dar, spre 
seară, o aversă puternică de ploaie a 
afectat nordul șl estul orașului. Tem
peratura maximă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 iulie. în țară : Vremea se va 
ameliora. Cerul va fi variabil. Local, se 
vor mal semnala averse șl descărcări 
electrice In jumătatea nordică a țării 
șl cu caracter izolat In rest. Vînt slab, 
pină la potrivit. Temperatura In creș
tere. Minimele vor fi cuprinse Intra 
8 și 18 grade, iar maximele Intre 18 șl 
28 de grade. în București : Vreme In 
încălzire. Cer variabil, favorabil aversei 
de ploaie la începutul intervalului Vlnt 
slab, pină la potrivit.

toți furnizorii ar amenaja standu
rile de probă ale utilajelor și, ina- 
inte de livrare, ar supune imediat 
mașinile realizate la toate verifi
cările stabilite in documentația teh
nologică. Este o sarcină esențială 
subliniată de conducerea partidu- 
lu'i, care trebuie înfăptuită in toa
te întreprinderile furnizoare, in 
cel mai scurt timp, sub directa în
drumare și controlul nemijlocit al 
organelor și organizațiilor de partid.

Acțiunile întreprinse in ultima 
perioadă de timp privind corela
rea execuției și livrării utilaje
lor cu cerințele unul montaj rit
mic și rapid oe șantiere, precum șl 
intensificarea ritmului de fabrica
ție. coi semnată in Ultimele săptă- 
mîni in majoritatea ir.tiepnnde- 
rilor furnizoare, reprezintă premi
se soiide în vraerca asigurării in 
timp util a echipamentelor tehno
logice destinate noilor capacități 
și obiective productive. Este abso
lut necesar ca foaie colectivele din 
unitățile industriei constructoare de 
mașini să-și îndeplinească întoc
mai obligațiile asumate, să ac
ționeze permanent și cu răspundere 
pentru ca mașinile și utilajele 
contractate să fie livrate Ia terme
nele stabilite și in condițiile de ca
litate prevăzute. Revirimentul pro
dus in ultima vreme în acest do
meniu trebuit privit ca un punct 
de plecare de către organele și or- 
ganizaiiiie dc. partid, dt comitetele 
și consiliile oamenilor muncii, pen
tru inițierea altor măsuri și ac
țiuni, menite să stabilească un de
plin acord intre activitatea fur
nizorilor și eforturile depuse de 
montori și beneficiari pe șantiere, 
astfel incit noile capacități pro
ductive să intre în funcțiune la 
termenele stabilite, să contribuie 
din plin la satisfacerea cerințelor 
tot mai'mari și mai complexe ale 
economiei naționale.
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„Un nou pas important in dezvoltarea MAROC încheierea convorbirilor

continua a relațiilor bune, 
traditionale româno-iugoslave" 

Declarația președintelui losip Broz Tito
pe aeroportul din Belgrad

BELGRAD 11 (Corespondenți de 
la Simion Moroovescu). — La sosi
rea ne aeroportul din Belgrad. după 
vizita oficiala de prietenie efectuată 
in Republica Socialistă România, 
președintele losip Broz Tito a făcut 
următoarea declarație :

..Vizita noastră in Republica Socia
listă România constituie un nou pas 
important in dezvoltarea continuă a 
relațiilor bune, devenite dcia tradi
ționale, dintre cele două țâri socia
liste vecine.

In primul rlnd, acesta a fost un 
©nlej pentru un detaliat schimb de 
păreri aut cu privire la colaborarea 
bilaterală, cit și cu privire la proble
mele deschise si procesele actuale 
din relațiile internaționale .

Pe lingă convorbirile in componen
tă largă, cu am avut separat un am
plu schimb de păreri cu tovarășul 
Ceausescu. în același timp, tovarășii 
care au fost cu mine au avut con- 
' orbiri separate cu tovarăși din con
ducerea de partid și de stat a 
României in legătură cu o serie de 
probleme concrete, ssa Incit timpul 
d soombil l-am folosit Ln modul cel 
mai rational.

In ceea ce privește situația inter
națională. s-a discutat despre lucră
ri :e Conferinței europene de secu
ritate ai cooperare, despre criza din 
Orientul Apropiat, despre relațiile 
economice internaționale șl proble
mele dezvoltării in general, despre 
procesele destinderii și șansele in 
continuare ln această privință etc. 
Spre satisfacția reciprocă, am con
statat că punctele noastre de vedere 
In aceste probleme sint identice sau 
apropiate. Desigur, r.u a fost doar o 
expunere de poziții si puncte de ve
dere. S-a discutat, totodată, despre 
măsurile care trebuie intreprinse in 
direcția soluționării acestor proble
me. despre contribuția pe care o pot 
aduce cele două țări in această pri
vință.

în toate convorbirile, o mare a- 
tenție s-a acordat dezvoltării in 
continuare a relațiilor bilaterale. 
S-a manifestat acordul deplin in 
sensul că buna colaborare poate fi 
si mai fructuoasă și că pentru dez
voltarea ei — in domeniile politic, 
economic, al culturii și invățămintu- 
lui. științei și in alte domenii — 
trebuie folosite toate posibilitățile. 
S-a discutat suficient de mult des
pre relațiile economice și. in acest 
context, ln mod deosebit, despre 
cooperarea industrială și colabo

rarea ln domeniul energeticii, pre
cum și despre alte probleme in le
gătură cu cerințele dezvoltării dina
mice a celor două țări ale noastre.

Am examinat și unele probleme 
ale relațiilor dintre Uniunea Comu
niștilor din Iugoslava și Partidul 
Comunist Român și ale activității 
lor in cadrul mișcării muncitorești 
internaționale.

Doresc să subliniez că și de a- 
ceastă dată convorbirile noastre nu 
fost foarte cordiale și sincere și 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
Înțelegere și respect reciproc.

Intr-un cuvin t. vizita noastră nu 
constituie doar un stimulent pentru 
colaborarea prietenească și mai 
largă dintre cele două țări si parti
de. Ea a însemnat și o intelcgere 
directă in legătură cu formele con
crete și cit mai moderne ale îmbo
gățirii acestei colaborări. în intere
sul reciproc și pe baze trainice.

Pentru vizitarea acestei țări fru
moase, de data aceasta, nu ne-a 
rămas mult timp. Insă, pe baza a 
ceea ce am văzut la București și în 
celelalte localități și pe baza a ceea 
ce am aflat din convorbiri, ne-am 
putut convinge că poporul român a 
obținut rezultate cu adevărat mari 
In construcția socialistă a țării. Am 
fost deosebit de impresionați de 
ceea ce am văzut la Constanța și in 
celelalte localități de pe litoralul 
Mării Negre. Acolo unde pînă nu de 
mult era un țărm pustiu s-au ridicat 
multe așezări turistice, modern ame
najate. cu soluții arhitectonice origi
nale și îndrăznețe.

în aceste citeva zile noi am fost 
înconjurați cu o mare atenție la 
fiecare pas. Ne-am bucurat de ospi
talitatea excepțională a tovarășilor 
conducători și a poporului României 
prietene. Locuitorii Bucureștiului. ai 
Constanței și ai tuturor localităților 
prin care am trecut ne-au făcut o 
primire grandioasă. în localitățile de 
pe litoralul Mării Negre, pe lungime 
de câțiva zeci de kilometri, se aflau 
de-a lungul drumului cetățeni. Toți 
au ieșit să ne intimpine și să ne 
salute, deși ploua, și nu s-au risipit 
nici in momentele cind ploaia deve
nise torențială. Toate acestea ne vor 
rămine ca o amintire de neuitat.

In încheiere, folosesc acest prilej 
pentru a exprima cea mai profundă 
recunoștință guvernului și poporului 
României prietene pentru tot ce am 
văzut și am trăit in timpul vizitei 
noastre".

Comentarii ale presei iugoslave
BELGRAD 11 — (Corespondență 

de la S. Morcovescu). Vizita pre
ședintelui losip Broz Tito in Româ
nia continuă să se afle in centrul 
atenției presei iugoslave, care in
formează despre acest eveniment 
prin ample reportaje pe primele pa
gini, relevind in ritluri caracterul 
fructuos al convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Io- 
sip Broz Tito. „încă de pe acum se 
poate afirma, scrie „BORBA", că 
există acordul reciproc deplin de 
a se continua găsirea comună de 
conținuturi și forme tot mai noi ale 
colaborării in toate domeniile : po
litic, economic, in știință, cultură, 
artă, activitatea de cercetări științi
fice, colaborarea tehnologică etc. 
Din acest punct de vedere, vizita 
este foarte importantă deoarece, 
după cam se crede, va duce la

constatarea comună a posibilități
lor de lărgire a colaborării'*.

în reportajul ziarului „POLITI- 
KA“ se relevă, printre altele, că, 
„analizind in comun situația inter
națională. s-a constatat identitatea 
punctelor de vedere iu cele mai 
multe teme abordate". ,.De aseme
nea. s-a manifestat acordul reciproc 
de continuare a activității îndrep
tate spre extinderea colaborării in 
toate domeniile. Pentru ambele țări, 
un interes trainic il constituie di
versificarea și îmbogățirea rela
țiilor bilaterale, îndeosebi perfec
ționarea lor cu forme moderne ale 
cooperării și specializării in in
dustrie. Acum se urmărește să se 
adopte in mod concret hotâriri efi
ciente, pe baza principiilor asupra 
cărora cele două țări s-au înțeles 
încă mai de mult".

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa 

Intervenția reprezentantului român în subcomisia 
pentru aspectele militare ale securității

GENEVA 11 (Agerpres). — In cadrul Conferinței pentru securitate 
șl cooperare in Europa, în subcomisia pentru aspectele militare ale 
securității, ultimele două săptămini au fost consacrate celei de-a dou3 
lecturi a textului înregistrat cu privire la măsurile pe care statele 
participante ar urma să le întreprindă pentru intărirea încrederii și 
creșterea stabilității pe continent.

In ultimele fedlnțe, negocierile 
g-au concentrat asupra propunerilor 
României. Iugoslaviei. Suediei și al
tor țări privind, respectiv : abținerea 
de la amplasarea de arme nucleare 
ne teritoriul altor state in Europa, 
renunțarea la activități ale forțelor 
armate de natură să creeze neînțe
legere și tensiune, schimburi de de
legații militare și publicarea de date 
privind bugetele militare. Reprezen
tantul tării noastre a evidențiat im
portanta încetării proliferării de 
arme și baze nucleare pe continent 
pentru realizarea mandatului adop
tat in prima fază a conferinței, ca 
subcomisia să acorde atenție faptu
lui că țările participante doresc eli
minarea tuturor cauzelor de tensiu
ne care ar putea să existe intre ele 
Bi Întărirea păcii și securității în 
lume. Desigur, a arătat vorbitorul, 
calea directă si radicală pentru eli
minarea acestor cauze de tensiune 
între state in Europa ar fi reduce
rea si retragerea in limitele grani
țelor naționale a tuturor forțelor ar
mate aflate pe teritoriul altor state.

împreună cu armamentul de care 
dispun, desființarea tuturor bazelor 
militare și cu precădere a celor nu
cleare, desființarea blocurilor milita
re — surse permanente de neîncre
dere. suspiciune și tensiune. De alt
fel, România a si depus, in acest 
sens, un document de lucru care 
prevede întreprinderea de negocieri 
in vederea adoptării și punerii in 
aolicare a unor asemenea măsuri. 
Pină la realizarea obiectivului de 
desființare a bazelor nucleare pe te
ritoriul altor state, care reprezintă 
un Dericol deosebit in special pentru 
țările pe teritoriul cărora se găsesc 
asemenea baze, precum și pentru 
țările din apropiere, este necesar ca 
cel Dutin să se oprească procesul de 
creare de asemenea baze noi 6au de 
lărgirea bazelor existente.

Totodată, au fost reluate discuțiile 
pentru definitivarea textului privind 
considerațiile de care trebuie să se 
tină seama in negocierile și punerea 
ln aplicare a măsurilor pe plan eu
ropean pentru promovarea destinde
rii militare și dezarmării.

Miting ol muncitorilor de Io Uzina de turbine din orașul francez La Cour- 
rieuve împotriva Intenției patronatului de o închide citeva secții ale între

prinderii șl de a concedia un numâr însemnat de muncitori.

VIZITA DELEGAȚIEI CONSILIULUI POPULAR
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

RABAT 11 (Agerpres). — Corcs- 
fondență de la Mircea S. lonescu : 
n timpul vizitei făcute la Fes. to

varășul Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei, a participat la 
recepția oferită do regele Marocului, 
Hassan al 11-lea, cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a zilei sale de 
naștere.

Primarul general al Capitalei a 
transmis, din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire regelui Hassan al 
II-lea, cu ocazia zilei sale de naștere, 
precum șl urări de progres șl prospe
ritate poporului marocan prieten.

Regele Marocului, Hassan al ll-lca, 
a mulțumit profund pentru urările

adresate și a rugat, la rindul său, 
pe oaspete să transmită președintelui 
Republicii Socinliste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, calde și 
sincere urări de sănătate șl succes în 
rodnica sa activitate, precum și urări 
de progres și bunăstare poporului ro
mân prieten.

Tovarășul Ghcorghe Cioară șl de
legația Consiliului popular nl muni
cipiului București au făcut o viz ă 
la Consiliul municipal al orașului Fes, 
unde a avut loc o discuție priete
nească cu președintele consiliului, 
Mohamed Aii.

în timpul vizitei la Fes, delegația 
română a fost însoțită de ambasa
dorul țării noastre la Rabat și de 
reprezentanți ai prefecturii Rabat- 
Sale.

CONFERINȚA O.N.U. ASUPRA DREPTULUI MĂRII

Trebuie găsite soluții care să corespundă 
cooperării internaționale și progresului 

Intervenția șefului delegației române
CARACAS 11 (Agerpres). — în ca

drul dezbaterilor generale ale Con
ferinței O.N.U. asupra dreptului mă
rii. șeful delegației române. Gheorghe 
Săulescu, a abordat o serie de as
pecte specifice delimitării intre state 
a spațiilor maritime, accentuind asu
pra importanței elaborării unor prin
cipii, criterii și reguli de natură să 
ajute statele in găsirea unor soluții 
echitabile, care să corespundă inte
reselor păcii și securității, ale coope
rării internaționale și progresului 
tuturor popoarelor.

Reafirmind eă țara noastră este 
profund atașată principiilor funda
mentale ale relațiilor intre state, șe
ful delegației române a evidențiat 
însemnătatea deosebită a tratatelor 
de prietenie și cooperare, a declara
țiilor solemne comune și a altor do
cumente pe care președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu, le-a semnat 
cu conducători ai unui mare număr 
de state din toate regiunile lumii. 
Aceste documente — a arătat vor
bitorul — oferă cadrul general al re
lațiilor noi intre state și conțin, in 
același timp, unele principii esen
țiale legate direct de lucrările con
ferinței. și anume : dreptul suveran 
al fiecărui stat de a conserva, explo
ra și exploata resursele din zonele 
maritime adiacente țărmurilor sale 
în limitele jurisdicției naționale și 
dreptul tuturor statelor de a participa

Șeful statului cambodgian 
respinge propunerile

de ..negocieri** avansate 
de regimul lonnolist

PEKIN 11 (Agerpres). — Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei (F.U.N.C.) a dat 
publicității, la Pekin, o declarație 
in care respinge propunerile de „ne- 
gorieri", „reconciliere", „pace** și 
..creare a unui guvern de coaliție 
națională**, avansate in ultima vre
me de regimul lonnolist de la Pnom 
Penh.

Norodom Sianuk arată că, in cali
tatea sa de șef legal al statului Cam
bodgia. recunoscut de întreaga re
zistentă cambodgiană și bucurin- 
du-se, totodată, de recunoașterea o- 
ficială a 60 de state, reafirmă că 
poporul cambodgian luptă pentru 
a-și înfăptui aspirațiile sale auten
tice. profunde și de neclintit de li
bertate și independentă. Forțele pa
triotice cambodgiene doresc realiza
rea grabnică a păcii, dar nu vor ac
cepta o pace care nu ar asigura 
Cambodgiei, in mod deplin, liberta
tea, suveranitatea, independența na
țională, integritatea teritorială, uni
tatea națională și de stat — arată 
declarația.

economice româno-olandeze
HAGA 11 (Corespondență de la 

N. Popescu-Bogdănești). — Joi 
la amiază, delegația economică 
română aflată in Olanda, la invita
ția ministrului afacerilor economice, 
și-a încheiat vizita oficială in a- 
ceaslă țară.

înainte de plecarea spre patrie, to
varășul Ion Pățan, vlceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și al cooperării economice 
Internationale, a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe. Max

Van der Stoel. în cadrul Întrevede
rii, la care a participat Mihail Bujor 
Sion, ambasadorul României, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
ln continuare a relațiilor romăno- 
olandeze.

★
La sosire, pe aeroportul Otopenl, 

au fost de față Mihail Florescu, mi
nistrul Industriei chimice, alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

REUNIUNE IN PREAJMA CONFERINȚEI MONDIALE 
A POPULAȚIEI DE LA BUCUREȘTI

la punerea In valoare a resurselor 
zonei internaționale a teritoriilor sub
marine.

Delegația română și-a exprimat re
gretul că Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud n-a fost invitat la conferință 
și a declarat că autoritățile de la 
Saigon nu pot reprezenta unilateral 
Vietnamul de sud. Delegația română 
a declarat, de asemenea, că trimișii 
de la Pnom Penh nu au calitatea să 
acționeze in numele Cambodgiei. sin
gurii reprezentanți legitimi ai aces
tei țări fiind aceia desemnați de 
prințul Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, și de Guvernul Re
gal de Uniune Națională al Cambod
giei. In același timp, delegația ro
mână s-a pronunțat în favoarea in
vitării la conferință a reprezentanți
lor mișcărilor de eliberare națională, 
singurii capabili să apere interesele 
legitime ale popoarelor lor.

BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 
Bruxelles au început lucrările re
uniunii reprezentanților comisiilor 
naționale ale populației, una dintre 
ultimele acțiuni organizate de 
O.N.U. înaintea Conferinței mon
diale a populației de la București.

Pe ordinea de zi a reuniunii figu
rează probleme privind Anul mon
dial al populației și Conferința 
mondială a populației. Participă de
legați din 50 de țări, printre care și 
România.

In prima zl a reuniunii, delegația 
tării noastre a Înfățișat acțiunile 
ample organizate în România in ca
drul Anului mondial al populației. 
Delegația română, ln consens cu 
majoritatea reprezentanților care au 
luat cuvîntul, a relevat necesitatea

promovării ferme a principiului su
veranității naționale in relațiile In
ternaționale. inclusiv ln domeniul 
populației, dreptul suveran al fie
cărui stat de a stabili o politicii pro
prie ln problemele demografiei, co
respunzătoare Intereselor naționale 
si condițiilor specifice din fiecare 
tară.

Președintele reuniunii șl nu
meroase delegații au adus omagii 
României pentru sprijinul pe care 11 
acordă Națiunilor Unite ln găzdui
rea și pregătirea Conferinței mon
diale a populației, pentru poziția sa 
principială, consecventă, ln promo
varea unor principii noi In relațiile 
dintre toate națiunile lumii, pentru 
activitatea sa fructuoasă in intere
sul cooperării internaționale.

Manifestări consacrate sărbătorii
naționale a

PRAGA 11 (Agerpres). — în 
cadrul acțiunilor prilejuite de 
marcarea in R. S. Cehoslovacă 
a celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, la Praga a 
avut loc vernisajul expoziției 
.Arhitectura românească con
temporană".

★
ANKARA 11 (Agerpres). — 

La tradiționalul festival inter-

României
national de folclor care se des
fășoară în orașul Bursa din 
Turcia participă ansamblul ro
mânesc „Păunită", ale cărui 
spectacole se bucură de mare 
succes. In cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub do
minația fascistă, ln cadrul festi
valului ziua de 10 iulie a fost 
proclamată „Ziua României".

Cu prilejul celei de-n 
53-a aniversări a victoriei
Revoluției Populare Mon-
HOIS, la Ulan Dator au avut loc,
joi, parada militară tradițională, mi
tingul și demonstrația oamenilor 
muncii. Seara, pe stadioane, s-au 
desfășurat serbări sportive populare. 
Manifestări sărbătorești au avut loc 
și ih alte localități ale țării.

Planul de schimburi cul
turale și științifice româno- 
(aI17(TÎ1SZ pe 1974—1975, a fost sem
nat la Tirana.

Congresul extraordinar 
al Confederației Generale a 
Muncii din Argentina, con- 
6acrat. în principal, discutării unor 
modificări ale statutului și alegerii 
de noi organe executive ale cen
tralei sindicale care grupează a- 
proape cinci milioane de membri, 
și-a început lucrările la Buenos 
Aires. Cei 900 de delegați au adop
tat o rezoluție prin care și-au expri
mat deplina încredere in șeful statu
lui argentinean, Maria Estela Mar
tinez de Peron, votind in unanimi
tate pentru menținerea și apărarea 
actualei ordini constituționale.

La Panmunjon ’ avul 100 
prima reuniune de lucru la nivelul 
șefilor adjuncți ni delegațiilor So
cietăților de Cruce Roșie din Nordul 
și Sudul Coreei.

destinderii și cooperării 
pe continent

Centrul Congrese
lor de la palatul Hof- 
burg se pregătește să 
găzduiască lucrările 
unei reuniuni semni
ficative pentru evo
luțiile pozitive care 
au loc pe continentul 
european : Conferin
ța „Noi inițiative in 
cooperarea est-vest".

„Ideea convocării a- 
cestei conferințe — 
declara cu citeva zile 
in urmă ln cadrul 
unei conferințe de pre
să dr. Fritz Bock, fost 
vicecancelar al Aus
triei, care va fi pre
ședintele acestei reu
niuni — s-a născut din 
necesitatea resimțită 
in tarile Europei de 
a întreprinde noi ini
tiative pentru dez
voltarea tendințelor 
favorabile păcii, des
tinderii și cooperării 
pe continent, tendin
țe oglindite și de 
Conferința pentru 
securitate șl coope
rare in Europa, care 
iși desfășoară in pre
zent lucrările la Ge
neva". Reuniunea de 
la Viena, care va tre
bui să aibă — după 
opinia noastră — un 
pronunțat caracter de 
lucru — a continuat 
dr. Fritz Bock — ar 
urma să se consacre 
unor aspecte practi

ce ale cooperării pe 
plan internațional, ?i- 
nindu-se seama de 
perspectivele favora
bile apărute in ulti
mii ani in domeniul 
relațiilor politice din
tre statele europene. 
Ca atare, lucrările 
conferinței vor fi 
structurate pe cinci 
teme principale de co
operare : resursele na
turale și energetice, 
cooperarea economi
că, știința și tehno
logia, transporturile 
și telecomunicațiile, 
omul și mediul în
conjurător. Conferin
ța nu va avea un ca
racter interguvema- 
mental, dar va bene
ficia de participarea 
unor cunoscuțl repre
zentanți ai vieții po
litice, economice și 
științifice din dife
rite țări europene și 
din Statele Unite.

Așa cum s-a anun
țat la conferința de 
presă amintită, in 
Austria ca șt in alte 
țări se desfășoară in 
prezent pregătiri sus
ținute in vederea bu
nului mers al lucră
rilor reuniunii, pre
văzută a avea loc in 
noiembrie a.c. Ast
fel, in țara gazdă ac
tivează un comitet na
țional pregătitor sub

auspiciile dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, preșe
dintele ales al Aus
triei, și condus de dr. 
Fritz Bock, preșe
dintele comitetului, și 
dr. Bruno Pittermann, 
vicepreședintele co
mitetului, ambii foști 
vicecancelari federali.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
largă cooperare intre 
toate statele conti
nentului, România va 
participa la lucrările 
reuniunii cu o delega
ție reprezentativă. Ea 
se numără printre au
torii documentelor ce 
vor fi prezentate spre 
examinare participan- 
ților in grupele de lu
cru create pe baza te
maticii stabilite.

„Conferința de la 
Viena, declara secre
tarul general al aces
tei reuniuni, Ernst 
Stock, este chemată să 
dea un nou impuls 
cooperării in diverse 
domenii intre statele 
continentului, inscri- 
indu-se prin aceasta 
in cadrul general al 
preocupărilor — tot 
mai numeroase — vi- 
zind intărirea secu
rității si dezvoltarea 
colaborării in Eu
ropa".

Cornellu VLAD

de presă transmit:
M.fl.E. al Republicii Viet

namului de Sud 3 d3t palici- 
tații un comunicat privind încălcarea 
de către Administrația saigoneză a 
Acordului privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii in Vietnam. 
In primele cinci zile ale lunii, sa 
spune in comunicat, trupele saigo- 
neze au efectuat 684 operațiuni ofen
sive asupra regiunilor eliberate din 
Vietnamul de sud și peste 3 000 de 
operațiuni de „pacificare" in zona 
aflată sub controlul lor. în aceeași 
perioadă, artileria saigoneză a des
chis de 319 ori focul asupra unor 
zone controlate de G.R.P., iar avia
ția saigoneză a realizat 194 misiuni 
de cercetare și de bombardament 
deasupra zonei eliberate.

CAIRO 11 — (Corespondență 
de la Nicolae N. Lupu). La 
bordul navei-școală „Mircea", 
care întreprinde o vizită in por
tul Alexandria, a avut loc o 
intîlnire prietenească intre 
membrii echipajului și oficia
lități locale. Au participat con
traamiralul Salah el Maaty, co
mandor Nageb Sharaf, coman
dantul bazei militare navale 
Alexandria, alți ofițeri supe
riori, ziariști. A fost prezent 
Petru Burlacu, ambasadorul 
României in R.A. Egipt.

0 deplină naționalizare 
a televiziunii și radioului 
a fost recomandată guvernului bri
tanic de Comitetul pentru politică 
internă a partidului laburist. Comi
tetul recomandă modificări în ce pri
vește principiile activității mijloace
lor de informare, propunind, printre 
altele, centralizarea tuturor emisiu
nilor.

Comitetul bipartit cen
tral laoțian pentru aplicarea a- 
cordurilor de la Vientiane a hotărit

plasarea unor jaloane provizorii Ia 
Luang Prabang, care vor marca pe
rimetrul de 15 km in jurul orașului 
Luang Prabang. de unde se vor re
trage trupele celor două părți.

La încheierea vizitei în 
R. D. Germană 3 președintelui 
Guvernului federal al R. S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal, și a con
vorbirilor avute cu președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Germa
ne, Willi Stoph, a fost dat publi
cității un comunicat comun. In care 
este exprimată satisfacția față de 
evoluția relațiilor dintre cele două 
țări, transmite agenția A.D.N.

Organizația țărilor ara
be exportatoare de petrol 
(O.P.A.E.P.) a hotărit. In cadrul reu
niunii la nivel ministerial care și-a 
început lucrările la Cairo, crearea 
unei societăți de investiții cu un ca
pital inițial de peste un miliard do
lari, In vederea finanțării proiectelor 
petrochimice din statele membre și 
participante.

După cum relatează a- 
genția T.A.S.S.,!n luna iunie ’* 
prima decadă a lui iulie, în ținutu
rile Extremului Orient sovietic a că
zut o cantitate de precipitații care 
depășește de 2.5 ori media perioadei 
respective. In numeroase-regiuni ale 
ținutului Primorie s-au produs inun
dații, care au afectat aproximativ 100 
de localități. Autoritățile au creat o 
comisie pentru combaterea consecin
țelor inundațiilor, aprovizionarea 
populației, pentru refacerea drumu
rilor și altor obiective deteriorate de 
ape.

A încetat din viață, 13 
Stockholm, Paer Lagerkvist, poet, 
romancier și dramaturg suedez, lau
reat al Premiului Nobel pentru li
teratură, in virstă de 83 de ani.

•CONCURENTUL JU
BILEAZĂ. $Urea
din navigația curentă a luxosu
lui pachebot „France", din pri
cina nerentabilității, a reținut 
ln mod aparte atenția cunoscu
tei companii maritime britanice 
„Cunard". Explicația nu e alta 
dccit aceea că, prin „pensiona
rea** lui „France", practic, mo
nopolul curselor transatlantice 
de agrement ii va reveni pache
botului „Queen Elizabeth II", al 
companiei amintite. Pentru a 
profita la maximum de această 
situație, „Queen Elizabeth II" 
urmează să-și sporească numă
rul de croaziere pe Atlantic.

• „POIANA POVEȘ
TILOR" din stațiunea balnea
ră Yalta, de pe litoralul sovie
tic al Mării Negre, atrage un 
mare număr de vizitatori, evi
dent ln primul rind din rindul 
celor mici. Inițiatorul acestui 
ingenios parc pentru copii este 
Mihail Cilikov, de profesie pi
lot. Om cu o bogată fantezie 
creatoare, Cilikov a cioplit din 
tulpinile bizare ale copacilor 
din pădurile Crimeei adevărate 
capodopere. în mina lui, lemnul 
se transformă ln feți-frumoși, 
zine și zmei, Întruchipări neaș
teptate de eroi din inepuizabi
lul epos popular.

• PAGODA DE AUR. 
Unul din cele mal celebre mo
numente ale arhitecturii birma- 
ne este pagoda Shve Dagon, 
construită in secolul al 13-lea. 
înaltă de 120 de metri și avind 
forma unui clopot, pagoda a 
fost restaurată pentru prima 
oară în 1768. Recent, după ce 
in corpul construcției au fosf 
observate circa 130 de fisuri de 
diferite dimensiuni, guvernul 
birman a inițiat cea de-a doua 
restaurare, care se apropie a- 
cum de sfirșit. Pentru acoperi
rea suprafeței exterioare a a- 
cestui templu, numit de secole 
și „Padoga de Aur", datorită 
învelișului său djn metal pre
țios, au fost folosite foi subțiri 
de aur, insumind 500 de kilo
grame.

• SANSCRITA IN AC
TUALITATE. Radiodifuziunea 
indiană a hotărit să inițieze o 
acțiune de actualizare a san
scritei — străveche limbă din 
care au evoluat cele mai multe 
din limbile moderne vorbite pe 
cuprinsul Indiei. Ca urmare a 
acestei hotâriri, 23 de posturi 
de radio din Întreaga tară vor 
Începe să transmită zilnic, in 
cadrul unor emisiuni matinale 
de cite cinci minute, buletine 
de știri ln sanscrită. în prezent, 
pe teritoriul Indiei sint vorbite 
zeci de limbi și sute de dialecte 
diferite.

• PROTEST ORIGI
NAL. Această mașină veche și 
lovită, ridicată In chip de mo
nument, de către locuitorii ora
șului italian Lodi. nu departe 
de Milano, in una din piețele

centrale ale urbei - constituie un 
protest original împotriva cir
culației auto intense și a po
luării aerului cu gazele de eșa
pament. Protestatarii au cerut 
municipalității adoptarea unor 
măsuri urgente pentru amelio
rarea situației.

EVOLUȚIA STAȚIEI ORBITALE „SALIUT-3''

Programul de zbor 
este îndeplinit cu succes

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Prima parte a activității cosmo- 
nautilor la bordul stației știin
țifice orbitale „Saliut-3" se a- 
propie de sfirșit — comunică 
Centrul de coordonare a zboru
rilor cosmice.

Cosmonauții Pavel Popovici 
și Iuri Artiuhin au trecut la 
studierea spectrală a atmosfe
rei terestre. A fost spectogra- 
fiat, din diferite unghiuri ori
zontul Terrei la răsăritul și a- 
pusul soarelui. în continuarea 
cercetărilor, vor fi efectuate 
profiluri verticale ale luminozi
tății atmosferei. Aceste lucrări 
au o deosebită însemnătate ști
ințifică și economică, întrucit

permit cercetarea difuzării ln 
atmosferă a componentilor ga- 
zoși in stare de aerosoli.

Potrivit programului, echipa
jul stației „Saliut-3" a expe
rimentat diferite elemente ale 
sistemului complex perfecționat 
de asigurare a activității vitale 
la bordul navei. între altele, a 
fost verificată funcționarea blo
cului de regenerare a apei prin 
condensarea umidității atmosfe
rice.

Starea sănătății cosmonautl- 
lor este bună, precizează agen
ția T.A.S.S., menționînd că pro
gramul de zbor este Îndeplinit 
cu succes.

• DIN MISTERELE 
REUMATISMULUI. Pest« 
două sute de medici de specia
litate din 15 țări 6-au întîlnit 
recent la Londra, unde au dez
bătut progresele realizate în 
combaterea bolilor reumatice. 
Cauza fundamentală a acestor 
boli rămine Încă, din (păcate, 
In continuare, necunoscută, așa 
cum s-a subliniat și cu acest 
prilej. A revenit în atenție ipo
teza că artrita reumatică, de 
exemplu, ar putea fi cauzată da 
infecție microbiană. Pentru dr. 
L. E. Glynn, de la Institutul 
londonez de reumatologie este 
evidentă, cel puțin in prima 
fază a bolii, pătrunderea micro
bilor in încheieturi ; natura mi
crobilor continuă insă 6ă fie un 
mister.

GUVERNUL PORTUGHEZ A FOST DEMIS
LISABONA 11 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei, Antonio de 
Spinola, a demis Întregul guvern, 
secretarii de stat șl subsecretarii, a 
anunțat, joi seara, un purtător de 
cuvint oficial, reluat de agențiile 
France Presse si United Press Inter
national.

După cum se știe, primul ministru 
si patru membri ai cabinetului au 
demisionat marți seara.

Comitetul Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist a dat 
publicității o declarație In care se 
apreciază că formarea unui nou gu
vern impune o definire clară de po
ziții. Partidul Comunist continuă să 
considere că un cabinet de coaliție 
corespunde mal bine intereselor de
mocratizării vieții politice.

• UN NOU VESTIGIU 
AL CIVILIZAȚIEI INCAȘE. 
Cu prilejul cercetărilor efectua
te in unele peșteri ale masivu
lui Nevado de Huascaran din 
Anzi, denumit și „Muntele in
cașilor", situat ln partea de 
sud-vest a statului Peru, arheo
logii au descoperit o uriașă 
poartă construită din blocuri de 
piatră, avind o înălțime de 8 
metri, o lățime de 5 metri și o 
grosime de 2,5 metri. Portalul 
se rotește pe pietre mari, în 
formă de sfere, așezate în ca
vități special amenajate. In po
fida marilor sale dimensiuni, 
patru oameni pot să o deschidă 
cu ușurință. în spatele porții • 
fost identificat un tunel care 
duce pină la ocean.
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