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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
A AVUT LOC

Ședința Comisiei de redactare
a Programului Partidului Comunist Român

In zilele de 11—13 iulie a. c. a avut 
loc, sub președinția secretarului gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ședința Comisiei de redac
tare a Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism — program 
care urmează a fi adoptat de Congre
sul al Xl-lea al P.C.R.

Din comisie fac parte membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., membri ai 
guvernului, reprezentanți oi organiza
țiilor de masă și obștești, oameni ai 
muncii din industrie și agricultură, oa
meni de artă, știință și cultură, vechi 
membri ai P.C.R., aleși de Conferința

Națională a partidului din iulie 1972.
Comisia, dezbătind pe larg proieclul 

programului, a dat o înaltă apreciere 
și a subliniat contribuția deosebită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in sta
bilirea obiectivelor și orientărilor pro
iectului de program, la fundamentarea 
tezelor teoretice ale acestuia, în con
formitate cu sarcina trasată de Confe
rința Națională a partidului.

Proiectul programului pornește de la 
complexitatea problemelor interne și 
externe ce trebuie soluționate in ac
tuala etapă istorică de dezvoltare și dă 
o orientare clară luptei pentru trans
formarea revoluționară a societății, 
cristalizează linia strategică generală 
a partidului și orientările tactice pen-

tru întreaga perioadă a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
a înaintării spre comunism. El are la 
bază concepția materialist-dialectică 
și istorică, legile obiective ale dezvol
tării sociale și ține seama de aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale ale 
marxism-leninismului la condițiile con
crete ale țării noastre.

Comisia a apreciat că, în forma sa 
actuală, proiectul programului cores
punde orientărilor date de Conferința 
Națională și l-a aprobat in unanimi
tate.

Comisia a hotărit ca proiectul pro
gramului să fie supus dezbaterii viitoa
rei plenai 
Partidului

ire a Comitetului Central al 
Comunist Român.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarflșul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit, sîmbătă după-amiază, în sta<-

țiunea Neptun, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko, la cererea aces
tuia.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C, al P.C.R.

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

Trimișii speciali ai Companiei japoneze de radioteleviziune N.H.K.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, sîmbătă dimineața, în stațiu
nea Neptun, pe trimișii speciali al

Companiel japoneze de radiotele- 
vizlune N.H.K. — Naoki Endo, Ka- 
zutake Kamio și Mitsuyoshi Kata- 
kura.

La primire a luat parte tova
rășul Cornel Burtica, membru su-

pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
filmat pentru Compania japoneză 
de radioteleviziune N.H.K.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
în cursul zilei de sîmbătă, la sta
țiunea Neptun, pe ziaristul olandez

Jehan Kuypers, comentator de po
litică externă la grupul de ziare 
„Brabant Pers".

La primire a luat parte tovară
șul Cornel Burtică, membru su-

pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru grupul de ziare 
Brabant Pers'

CALITATEA PRODUCȚIEI 

problemă de conștiință, îndatorire
pentru

de partid, obligație a tuturor
scurtarea
timpului

Nivelul tehnic superior, cali
tatea înaltă a producției sint 
parametrii fundamentali pentru 
creșterea eficienței economice. 
Practic, nu mai putem vorbi astăzi 
despre creșterea eficienței, a pro
ductivității muncii sociale, despre 
competitivitatea mărfurilor pe pie
țele externe fără a asocia strins 
aceste categorii de reînnoirea și 
modernizarea producției, ca un 
proces permanent de îmbunătățire 
a calității, a caracteristicilor tehni
ce. economice, funcționale si este
tice ale produselor. Sint argumen
te puternice in virtutea cărora 
conducerea partidului nostru a si
tuat și situează cu consecvență 
problema calității produselor in 
centrul activității economice, al 
preocupărilor tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii, așa cum s-a 
desprins din nou, cu putere, și din 
lucrările celor două consfătuiri cu 
activul de partid si de stat din 
domeniul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționa
le. din centralele industriale si în
treprinderi.

In lumina acestor sarcini majore 
se cuvine să remarcăm că, in pri
mul semestru din acest an, in 
multe unități industriale au fost 
obținute rezultate de prestigiu in 
domeniul ridicării calității produse
lor. Datele de care dispunem, pre
cum și sondajele intreprinse rele
vă cu pregnanță îmbunătățiri la o 

\______________ __________________

serie de produse din industria con
structoare de mașini și a bunurilor 
de consum. Peste 600 de produse noi 
sau modernizate au îmbogățit in 
primul semestru a.c. nomenclatorul 
producției industriei constructoare 
de mașini. In unitățile prahovene, 
de pildă, au fost asimilate, in prima 
parte a anului, mai mult de 160 de 
noi utilaje, echipamente și instala
ții industriale de mare complexi
tate. Zilele acestea, la întreprinde
rea mecanică „Neptun" din Cimpi- 
na au fost introduse in fabricația 
de serie noi tipuri de motoreduc- 
toare de uz general, la întreprin
derea „1 Mai" din Ploiești au în
ceput să fie produse sape cu trei 
conuri și role pentru forajul son
delor adinei in straturi dure, iar 
la întreprinderea de mecanică fină 
din Sinaia se realizează o pompă 
de injecție cu distribuție pentru mo
toarele de 55 CP. dună o concepție 
originală a specialiștilor de aici. 
La riadul său. industria electroteh
nică a județului Timiș — care a 
asimilat in ultimele luni circa 100 
de noi produse — a început acum 
fabricarea unei largi game de mo
toare electrice de diferite puteri și 
a unor accesorii auto mult solici
tate in țară.

Evidențiind succesele obținute, se 
poate spune că, practic, înnoirea și 
calitatea înaltă a produselor sint 
asigurate de către oameni, consti
tuie rodul eforturilor conjugate ale

prolectanților. tehnologilor, maiștri
lor și muncitorilor noștri — con
vinși profund de faptul că rezulta
tele obținute in acest domeniu se 
concretizează in importante efecte 
economice, într-o eficiență sporită 
la beneficiari, pe ansamblul econo
miei naționale și la export. Aseme
nea rezultate au la bază ampla ac
tivitate politico-educativă desfășu
rată de organele si organizațiile de 
partid din intreprinderile respecti
ve, care — îmbinată cu măsurile 
tehnico-organizatorice aplicate de 
consiliile și comitetele oamenilor 
muncii — orientează preocupă
rile colectivelor spre același unic 
obiectiv : realizarea unei producții 
de calitate, competitive, care să sa
tisfacă cerințele crescinde si tot 
mai complexe ale economiei națio
nale. ale consumului oamenilor 
muncii, să asigure participarea spo
rită. avantajoasă a tării noastre la 
circuitul mondial de valori mate
riale.

Cerințele față de calitatea și 
performanțele tehnice ale produse
lor sint tot mai exigente și, de 
aceea, preocupările in acest dome
niu trebuie să fie permanente in 
fiecare întreprindere, in fiecare ra
mură. O atare sarcină a fost din 
nou reliefată cu pregnanță la cele 
două consfătuiri cu activul de 
partid și de stat, cu prilejul cărora

de recoltare
Relatări din județele 

Tulcea și Olt
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Clujule, mindră
care iți contempli virstele 
in oglinda Someșului, prin 
ce mi-ai încălzit inima, 
dornică necontenit să dez
lege taina vrajei tale ?

Poate m-ai vrăjit cu un 
strpp sorbit din Someș, 
despre care se spune că a- 

:cela_care-i încearcă .gustul 
— nii-1 uită niciodată !

Poate, bătînd malurile 
tale in fiecare dimineață, 
caut urmele pașilor ce au 
trecut pe aici și culeg din 
oglinda apei lumina privi
rilor care te-au scrutat 
peste ani și veacuri : 
ochii blinzi ai plugarului 
dac de sub dealul Felea- 
cului : privirea de șoim a 
cavalerului roman cobo- 
rind din Cetățuie ; ochii 
răzvrătiți ai iobagilor de 
la Bobilna, adunați fră
țește in tabăra Mănăștu- 
rului ; privirea meditativă 
a invățaților tăi, inves
tiți ca magiștri și ca doc
tori in ale științelor, cu 
patru secole in urmă, de 
prima ta Universitate ; 
ochii luminați ai pașoptiș
tilor porniți la luptă pen
tru libertate și egalitate ; 
privirea îndirjită a patrio- 
ților tăi, coborind pe calea 
lungă a Memorandumului ; 
cea ginditoare, înțeleaptă 
a scriitorilor și savanților 
tăi animați de ideile vea
cului nostru : privirea bla
jină a lui Agirbiceanu. cea 
pătimașă a Iui Emil Isac,

ochii scrutători al lui Iu- 
liu Hațieganu, privirea se
veră a lui Gali Găbor, cea 
visătoare a lui Lucian 
Blaga, ochii jucăuși ai lui 
Asztalos Istvân, cei aple
cați peste cărți și pietre 
ai lui Constantin Daicovi- 
ciu... De cite ori ți-au dez
mierdat apa, Someșul^. a-

Ișl dau întilnire cele 
surori care făuresc soarta 
cetății : Construcția, Știin
ța, Cultura.

...Cel de-al patrulea 
tier al Clujului, de o 
stă cu socialismul, iși __ 
senează profilul printre li
vezile de. pe firul apei. De 
pe. balcoanele inflorite ale

car- 
vir- 
de-

OGLINDA
CLUJULUI

trecatori 
malurile tale, care i 
lăsat moștenire aurul 
fiefului lor I

Clujule, Napocă de acum 
1850 de ani, care intimpini 
mărețul August al celei 
de-a treizecea aniversări 
a eliberării cu o nouă zi 
de muncă avintată, ne în
dreptăm pașii spre lăcașu
rile unde-ți făurești istoria 
și norocul... Acolo unde 
Someșul ajunge din urmă 
orașul, sub pădurea Hoia,

noilor cămine cuprinzi cu 
privirea, la capătul de li
nie, incă două palate ti
nere. într-unul iși spune 
cuvintul Cercetarea mo
dernă, dezlegind tainele 
atomului și contribuind la 
făurirea izotopilor stabili, 
ei înșiși cercetători de nă
dejde ai științelor contem
porane. Celălalt palat nou 
de la intrarea in urbe — 
Palatul Undelor, al Stu
dioului Radioteleviziunii 
— poartă gindul și ima-

ginea acestor locuri 
cele patru zări. Dl 
ecoul Clujului, mesajul 
său pătrund iute ca lumina 
dimineții peste văi și dea
luri. in sute de mii de că
mine, in școli și in uzine.

...A început o nouă zi de 
lucru in viața orașului 
meu, mare consumator, dar 
și producător de energie 
și lumină. Oamenii Cetății 
se angajează încordați in 
bătălia lor cotidiană pen
tru ca în trunchiul puter
nic al Clujului, acest an 
memorabil — anul celei 
de-a treizecea aniversări a 
eliberării, anul celui de-al 
unsprezecelea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân, anul în care sărbăto
rim Împlinirea a 1850 de 
ani de la ridicarea Napocii 
antice la rangul de muni
cipiu — să-și imprime 
marcant inelul vîrstei ma
rilor dăruiri. Dogorite de 
căldură, coșurile fabricilor 
se încing. Ard din plin 
toate cuptoarele din ale 
căror flăcări muncitorii 
pricepuți ai Clujului scot 
aurul industriei.

...Merg pe firul Someșu
lui străjuit de noile cetăți 
industriale. Trec printre 
noile cuptoare in care se 
coace piinea. Trec printre

Miko ERVIN
(Continuare în pag. a IV-a)
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La Combinatul siderurgic

Reșița

Suplimentar - 
25000 tone oțel

TRIBUNA EXPERIENȚEI IN ADMINISTR 1
cauza eliberării patriei Drumul optim al deciziei

30 DE ANI DE LA CREAREA

BLOCULUI NATIONAL DEMOCRATIC

ttr important succes 
al politicii P. C R.

de coalizare
a tuturor forțelor 
naționale antifasciste
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CETĂȚEAN - INSTITUȚIE - CETĂȚEAN
plificare, la felul In care 
am procedat la pregătirea 
analizei făcută de comite
tul executiv în luna februa
rie a.c. Atunci, pe baza 
unui studiu privind necesi
tatea îmbunătățirii activi
tății zooveterinare și de 
prevenire a mortalității la 
animale, am analizat acti
vitatea inspectoratului sa- 
nitar-veterinar și a cir
cumscripțiilor teritoriale. 
Intrucît s-a simțit nevoia 
stabilirii și delimitării 
clare a responsabilităților 
organelor de specialitate — 
respectiv ale direcției agri
cole și ale primăriilor co
munale — comitetul execu
tiv a constituit un co
lectiv format din specia
liști care, sub conducerea 
vicepreședintelui de resort, 
in baza concluziilor din șe
dință, a pregătit un proiect 
de decizie, ce a fost apro-

9
In consens cu eforturile generale pentru perfecțio

nare, evidente in întreaga noastră societate, administra
ția de stat este supusă unui amplu și rodnic proces de 
îmbunătățire pe toate planurile, pentru a putea răs
punde tot mai bine sarcinilor complexe cu care se 
confruntă in etapa actuală, in lumina hotăririlor Con
gresului al X-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului.

In cadrul acestui proces de perfecționare a întregii 
administrații de stat — printr-o consultare largă și 
conlucrare permanentă cu cetățenii — un loc important 
îl ocupă pregătirea, elaborarea și organizarea 
muncii pentru asigurarea traducerii în viață 
a deciziilor. Acestui capitol 11 consacram astăzi — in 
cadrul rubricii noastre — convorbirea cu tovarășul 
IOĂCHIM MOGA, președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean Hunedoara.

A intrat în practica de 
zi cu zi a comitetului nos
tru executiv, a comitetelor 
executive municipale, oră
șenești și comunale din ju
dețul Hunedoara de a în
tocmi anual o tematică 
orientativă, pe baza unei 
largi consultări a deputați- 
lor, a maselor de cetățeni, 
în care se prevăd proble-< ___

mele ce urmează a fi ana
lizate, cadrul și modul in 
care vor fi examinate. In 
acest fel reușim să avem 
permanent o viziune mai 
clară, de perspectivă, pe în
tregul an, asupra proble
melor majore din principa
lele domenii de activitate 
și să intervenim în solu
ționarea lor. Precizăm insă

9
că aceste tematici sint nu
mai orientative pentru acti
vitatea comitetelor execu
tive și de aceea ne îngri
jim ca ele să fie comple
tate și puse permanent in 
concordanță cu cerințele noi 
ce izvorăsc din viață, din 
documentele de partid și 
din alte acte normative e- 
laborate pe parcurs. Tema
tica pe anul 1974, de pildă, 
cuprinde, pe lingă proble
mele și domeniile care se 
cer examinate periodic șl 
care sint comune tuturor 
județelor (analizarea reali
zării planului economic in 
profil teritorial și a bugetu
lui local, aprovizionarea 
populației, desfășurarea ac
tivității in agricultură, in 
invățămînt, sănătate și cul
tură etc), și o serie de a- 
nalize impuse de necesități 
stringente ale economiei și 
administrației locale. Așa, 
de pildă, in acest an am 
elaborat decizii in urma a-

nalizăril contribuției indus
triei locale la realizarea 
planului la export și la 
completarea fondului pie
ței : a programului de 
măsuri pentru ocrotirea să
nătății populației din ju
deț : a activității desfășu
rate de comitetul oameni
lor muncii de la trustul de 
construcții și întreprinde
rea județeană de gospodă
rie comunală și locativă, 
pentru realizarea in ter
men a prestațiilor pe care 
le efectuează pentru cetă
țeni ș.a.

în legătură cu efi
ciența acestor modali
tăți de elaborare a 
deciziilor. interlocu
torul nostru opina :

Calitatea deciziei de
pinde, in primul rind, de 
profunzimea analizei fă
cute in domeniul respectiv, 
M-aș referi, pentru exem- (Continuare în pag a H-a)

____________ V

In cinstea celor două mari 
evenimente din acest an — a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și al Xl-lea Congres al 
partidului — colectivul oțelăriei 
Combinatului siderurgic Reșița 
a elaborat cea de-a 25 000-a 
tonă de oțel peste planul la zi, 
cantitate care depășește între
gul spor realizat in anul tre
cut. Creșterea in continuare a 
producției de oțel este asigura
tă aici datorită folosirii inten
sive a capacității productive a 
cuptoarelor si reducerii duratei 
șarjelor, factori care au permis 
siderurgișlilor bănățeni să atin
gă de pe acum indicii de pro
ducție planificați pentru ultimul 
an al cincinalului.

Paralel cu preocupările privi
toare la sporirea producției de 
metal, se are in vedere asigu
rarea creșterii calitative, prin 
mărirea producției de oțeluri 
aliate si diversificarea structu
rii sortimentale, precum și re
ducerea cheltuielilor materiale, 
a consumurilor specifice. La fi
nele lui 1975, de pildă, siderur- 
giștii reșițeni și-au propus ca 
valoarea unei tone de lamina
te să crească cu circa 450 lei 
față de 1970, in principal pe 
seama depășirii producției de 
otel și ca urmare a asimilării 
a peste 100 mărci și tipodimen- 
siuni de oțel și laminate. O 
atenție deosebită se acordă se
lecționării si pregătirii cadrelor 
pentru buna conducere si ex
ploatare a agregatelor. In acest 
6ens. în cadrul combinatului a 
fost înființat recent un labora
tor psihotehnic, bine dotat, cu 
aparatură modernă.

(Agerpres)
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FAPTUL;
DIVERS!
Șoferul 
arheolog

Șoferul loan Mesa roș r găsit, 
pe un cimp, In raza comunei I 
Laturi. județul Satu-Mare, cite- I 
va fragmente ceramice, pe care • 
lr-a dus imediat la muzeul ju- I 
detcan. La locul indicat do so- I 

1 fer. au si început săpăturile. | 
care -.-au soldat cu o descopr- . 
nre arheologică foarte împor- I 

| tantă : 4 mari cuptoare de ars I 
ceramică, dat-.nd din secolele al 1 
111-lea si al IV-lca. intru totul I 
identice cu cuptoarele dacice I

• «perite li Mcdicsu-Aurit. I
| i • < a cc constituie incâ o mâr- . 

turle a prezentei masive a co- I 
mumtâții dacice ;.n această părtc I 
a tărn. Vn cuvint despre dc=- ' 
coperitor : fiind șofer chiar la I 
muzeul din Satu-Mare, și mor- I 
gmd mereu cu Arheologii pe te- I

l r>’u. nu «o putea să nu se ..mo- ■ 
lipsească” $i el de pasiunea lor. I

S-a întîmplat | 
I în persona- . 
: Iul 4 003

Trenul personal 4 003 se apro- I 
pia de stația Valea Florilor, • 

I unde trebuia să coboare și tină- I 
rul Iosif Constantca. care se in- I 

I torcea de la lucru. La o restric- | 
Iție de viteză, cind trenul și-a 

încetinit mersul. I.C. le-a spus I 
celorlalți călători : I

— Care mai coboară cu 5 
I mine ? Scurtăm din drum cel I 

puțin o juma’ de oră.
• — Stai. mă. nu cobori, ce te |
| grăbești 1

T.C. nu l-a mai auzit pe con- I 
| săteanul său. A deschis ușa și I 
Ia >ă-it. în clipa următoare, că- I 

lătorii au incremenit. Din sens • 
oous venea o locomotivă. In loc I 
să-și scurteze drumul. I.C, și-a I

I curmat viata.

Cu tractorul I 
la stînă

I — Ce zici. mă duci cu trac- I 
I forul pină la stină ? — l-a m- I 
Iircbal ciobanul D. Rodccnu d.n •

Răchițcle-Cluj pc tractoristul D. |

_ Sfde. știu eu ce sa zic ? E | 
I cam greu drumul... ■

— Greu, dar merită. Am niște I 
I brinză $i niște caș... Pe sâtu- I 

rate !
Tractoristul dă ..bice" zecilor I 

de cai putere. îl așeză pe cio- I 
ban alături și începe urcușul | 
pe munte. N-au apucat să urce . 
decit vreo citeva sute de me- I 
tri ca tractorul s-a răsturnat și I 

I ciobanul s-a accidentat. Brinza
a rămas ncmincată, iar turma I 
nepăzitâ. Urmează concluziile I 
anchetei. •

„Vai, tu, I
I ce obosită 
j sînt...“
IDe la o vreme, de cum venea 

la serviciu. Ioana Enoaica. de la I 
C.P.L. Drobeta Turnu-Severin. I

■ se văicărea : ’
— Vai. tu. ce obosită sint . i 

I Nici in noaptea asta n-am putut 1 
* dormi. Doctorul mi-a spus că | 
I am astenie cu insomnie...

Văicăreală cu tilc. spre a fi I 
I scutită de unele treburi mai I 
! grele. Lasă că nici altfel nu se •

prea omora ea cu munca. încet, i 
incet. colegele au devenit cu- I 
r oase să afle adevărata cauză a | 

I oboselii ei. Mai repede decit ele .
a aflat insă miliția. Ioana E- I 
noaica se ..obosea*1 cu intreru- I 

Iperile de sarcini. Arestată ime
diat. s-a descoperit că. intr-un I 
timp foarte scurt, ea a curmat I 
firul a 14 vieți.

I A făcut-o 
| de... oaie
. La sfirșitul anului trecut, cio- . I banul Ion Mia, din comuna Gri- I 
I vjța (Ialomița), a încheiat un | 

contract de vinzare cu coopera-
I tiva de consum din Perieti. pen- I 
I tru 130 de oi. punind la chimir I 
1 avansul de 25 100 lei. Apoi a I 
I mai făcut un contract cu i 
I Industria laptelui Ialomița. I 
I incasind ur. avans de 8 300 | 
, Ici in contul laptelui. șiI in. ă unul cu D.C.A. Slobozia, in- I I valoare de 33 000 Ici. in contul I 
' lmii. Dar abia încheiate cele 1 
Ii.-'i contracte, lui I.M. i-a venit t 

o idee năstrușnică : să mai vin- I 
da o dată turma, de data asta | 

Ide-adevărate.lea. Tirgul s-a făcut . 
repede, și chimirul i s-a umflat I 
din nou cu bani. Cind a venit I 
sorocul, au venit și cei trei con-

Itractanți după oi, după lapte. I 
după lină. Și cum I.M. n-a mai I 
avut ce le da. l-au dat ei pe I 
Imina miliției, iar militia pe ■ 
mina Instanței de judecată.

| Cireșele
. crude

Ca tuturor copiilor, ți Mărioa- | 
rei, o fetită de 9 ani din satul

IDrapomirefti-Timiț, ii plăceau I 
cireșele. Deunăzi, fiind singură I 
acasă, a mincat mai multe ci- I 
Ireșe decit ii dădeau părinții. In i 
plus, nefiind toate coapte, fetita I 
s-a simțit rău. Amintindu-H ca | 
auzise odată că dacă înghiți o

Igură de ulei iti trece durerea, I 
x-a dus in cămară. dar In locul I 
sticlei cu ulei a luat una cu o • 
| soluție pentru stropitul cartofi- | I lor. Deși a fost internată de ur- I I gență in spitalul din Lugoj. in- I 
toricaț.a a fost prea puternicaI pentru ca să mai poată fi I 

I salvată. I

L_
Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

INIȚIATIVE
TULCEA

Ziua seceră,
Meleagurile tulcene sint scăldaie 

de soare strălucitor, așa cum il do
resc toii mecanizatorii in campania 
de recoltare. în scara zilei prece
dente. tov. Alexandru Volcov, direc
tor al Direcției agricole județene Tul- 
cea. ne relata : ..Recolta orzului pe 
cele 3 057 ha s-a încheiat, iar din 
cele 45 700 ha cultivate cu griu in 
cooperativele agricole au fost secera
te circa 8 500 hectare. Așteptăm o zi 
cu soare ca si la cultura griului sa 
intrăm in ritm, adică tă recoltăm 
circa 4 500 ha pc zi. în felul acesta, 
vom putea încheia recoltarea griului 
in cel mult 8—9 zile bune de lucru”.

Si iată, ziua cu soare a sosit. Dis 
de dimineață, pornim in iudet pen
tru a fi prezent! la intrarea combi
nelor in lanuri. Pesto tot se poate 
vedea rodul măsurilor inițiate de co
mitetul județean de partid vizind 
impulsionarea lucrărilor. Amintim, 
in principal, măsura de a concentra 
mijloacele mecanice pe parcelele 
care au ajuns la maturitate, unde se 
execută concomitent recoltarea, eli
berarea si pregătirea terenului și se
mănatul culturilor duble. Se eviden
țiază activitatea comitetelor comuna
le de partid și a organizațiilor de 
partid din unitățile agricole care au 
mobilizat la eliberarea terenului coo
peratorii și elevii aflați in vacanță. 
Datorită acestor măsuri, in județul 
Tulcea nu există, practic, decalaj in
tre lucrările de recoltat, eliberat te
renul și semănatul culturilor duble.

Ora 7 dimineața. Oprim la sediul 
S.M.A. Mahmudia. Tov. Dumitru 
Condruz, directorul stațiunii, ne pre
zintă planul de ..bătaie” al celor 147 
tractoare care servesc cele 5 coope
rative — Bcștepe. Mahmudia, Muri- 
ghiol. Dunavăț și Sarinasuf. Se cu
noaște cu exactitate unde este fie
care utilaj, urmărindu-se folosirea 
lor la capacitatea maximă. în toate 
cooperativele agricole recoltatul este 
organizat pe durata zilei, de la 8—9 
dimineața, cind soarele soarbe rouă 
de pe spice, pină seara tirziu, iar 
pregătirea terenului se face pină la 
orele 12—1 noaptea, la lumina faru-

PENTRU SCURTAREA 
TIMPULUI UE RECOLTARE

noaptea ară
rilor. Datorită organizării exemplare 
a muncii, deși s-nu recoltat numai 
1 MO hectare cu griu din cele 2 500 
cultivate, multi mecanizatori și-nu 
înscris deja numele pe lista celor 
mai harnici, care depășesc normele 
de lucru și sint premiați. Iată cițiva 
dintre ei : Ion Starcș. Stan Constan
tin. Ion Simininschi, Simionov Arti- 
man. Ștefan Uncu, Toadcr Mongu și 
alții.

Ora 9. Pe una din parcelele coope
rativei agricole din Bcștepe. Aici lu
crează grupate 14 combine. Atrage 
atenția organizarea exemplară a lo
cului de muncă. S-au asigurat mij
loace de transport, saci pentru com
bine. presele de balotat sint prevă
zute cu sănii, iar atelierul mobil al 
secției de mecanizare cute gata pen
tru intervenții.

Ora 11. La ferma nr. 1 de cimp a 
cooperativei agricole Mahmudia, ing. 
Dumitru Lambru, șeful fermei, pri? 
veste mulțumit la cele 8 combine 
care înaintează in lanul de griu. „în 
sfirșit. lucrăm cu toate forțele. Pină 
ieri, am făcut doar tatonări. în 4—5 
zile terminăm întreaga suprafață. 
Aici intilnim 20 de elevi ai școlii 
generale din comună, care lucrează 
la strinsul baloților și al spicelor de 
pe cimp. Nici un bob nu se risipește. 
Alături. 4 tractoare ară terenul re
coltat cu o zi înainte. Porumbul pen
tru boabe, semănat după orz. a și 
răsărit. O recoltă se stringe. alta se 
pregătește.

Sint imagini din cooperative dife
rite. dar care dovedesc același lucru : 
mobilizarea și grija mecanizatorilor 
si a cooperatorilor pentru stringerea 
in cel mai scurt timp, fără pierderi, 
a recoltei. O campanie care după 
zile de așteptare a pornit cu toate 
forțele, succesul fiindu-i asigurat de 
larga mobilizare de forțe, de activi
tatea susținută a organizațiilor de 
partid de la sate, pentru stringerea 
rapidă a recoltei, pentru evitarea 
oricărei pierderi.

Aurel PAPADIUC 
Tudorel OANCEA

Pe ogoarele județului Tulcea se lucrează intens în aceste zile la executarea 
lucrurilor agricole, in imaginile de mai sus am surprins douâ secvențe din 
bătălia recoltei ia cooperativa agricolă Mahmudia, unde nu se pierde nici o 
clipă bună de lucru la recoltarea griului (fotografia 1) și la cooperativa 
agricolă Beștepe, unde imediat după recoltat se insămințează culturile du

ble (fotografia 2)

OLT

Se lucrează in flux continuu
în jud<?țul Olt se lucrează cu toa

te forțele la secerișul griului și la 
insămințarea culturilor succesive. 
Măsurile stabilite de biroul comite
tului Județean de partid au determi
nat creșterea ritmului lucrărilor in 
această importantă campanie agri
colă. Ca urmare, in unele unități 
secerișul s-a încheiat, iar in altele 
se apropie de sfirșit. La cooperati
vele agricole Ianca și Traianu, griul 
a fost recoltat de pc toate cele 505 
și. respectiv, 480 ha cultivate. „în
cheierea secerișului — spunea tov. 
Dumitru Andrei, secretarul comite-» 
tului de partid din comuna Ianca — 
se datorește activității politice desfă
șurate de organizațiile de partid 
pentru folosirea eficientă a mijloa
celor mecanice, a timpului bun de 
lucru, cit și sprijinului acordat de 
organele județene pentru concentra
rea in unitățile din sud a unui nu
măr mare de combine și prese de 
balotat paie".

Mult avansate la seceriș sint și 
cooperativele agricole din raza de 
activitate a S.M.A. Ștefan cel Mare, 
Vlădila, Izbiceni și Vișina. Se re
marcă mobilitatea in dirijarea fe
țelor mecanice din unitățile care au 
încheiat campania sau sint mult a- 
vansate. către cooperativele agricole 
din centrul și nordul județului, unde 
griul a ajuns la maturitate mai 
tirziu. Ca urmare a acestor măsuri, 
pină la data de 12 iulie a.c. griul a 
fost recoltat pe 15 658 ha din cele 
peste 87 000 ha existente in coope
rativele agricole, iar 14 400 ha au 
fost insămințate cu culturi duble, 
culturi succesive, Devesel — 222 ha, 
față de 32 000 ha cit este prevăzut. 
Executarea lucrărilor in flux con
tinuu — secerat, balotat paie, pregă
tirea și insămințarca terenului — a 
permis ca, intr-un mare număr de

unități, să se realizeze toate supra
fețele prevăzute cu culturi succe
sive. Este cazul cooperativelor agri
cole Studina. care a semănat 2-32 ha, 
Traianu — 249 ha. Redea — 235 ha, 
Gostavăț — 198 ha etc. în alte uni
tăți, datorită preocupării pentru in
sămințarea cu operativitate a culturi
lor succesive, s-au realizat însemnate 
suprafețe peste plan. La cooperati
vele agricole Mihăești, Bușea, Seaca, 
Drăghiceni, Mandra etc. au fost in
sămințate. peste plan, cite 50—100 ha 
culturi succesive. După cum ne 
spunea tov. Gheorghe Oiță, prim-vi- 
ccpreședintc al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, ho- 
•tărirea organizațiilor de partid, a 
mecanizatorilor și cooperatorilor din 
unitățile agricole situate in sudul 
județului, care au început mai de
vreme recoltarea păioaselor. este de 
a insămința suplimentar însemnate 
suprafețe in următoarele 2—3 zile, 
•în vederea asigurării cantităților de 
furaje necesare animalelor apar- 
ținînd membrilor cooperatori, se vor 
insămința suplimentar peste 6 000 ha 
cu plante furajere.

Pentru obținerea unei producții 
mari de nutrețuri este necesar să se 
acționeze cu mai multă operativitate 
și in cooperativele agricole Gircov, 
Gura Padinii, Potelu. Brastavăț și 
altele, unde decalajul intre recolta
rea griului și insămințarea culturilor 
duble este mai mare. Acum se cere 
organizațiilor de partid să inițieze 
acțiuni largi pentru urgentarea eli
berării terenului și insămințarea 
grabnică a culturilor succesive pre
văzute in toate cooperativele a- 
gricole.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

PE SCURT, DESPRE SECERIȘ
Mecanizatorii și cooperatorii 

“ din județul Buzău și-au 
concentrat toate forțele la 

strinsul recoltei. Ca urmare, în
treprinderile agricole de stat au 
recoltat orzul de pe întreaga su
prafață cultivată, iar in coope
rativele agricole lucrarea se a- 
propie de sfirșit. Recoltarea griu
lui — lucrare efectuată pe mai 
bine de 10 009 ha, reprezentind a- 
Droape 25 la sută din suprafața cul
tivată — e^te in plină desfășurare. 
Concomitent cu stringerea cerea
lelor se ară și se insămințează cul
turi duble — lucrare efectuată pină 
acum pe aproape 8 000 ha din su
prafețele eliberatei

EB Pe ogoarele mehedințene, 
mecanizatorii care lucrează 
pe combinele „Gloria” iși 

propun să atingă, de la o zi 
la alta, noi recorduri. Mecani
zatorul Ion Trandafir, de la coo
perativa agricolă Vrața, a recol
tat cu combina ..Gloria" intre 40-50 
tone pe zi. La S.M.A. Gruia. încă 
din prima zi. 18 mecanizatori- și-au 
depășit cu 15 pină la 18 tone pe 
zi norma prevăzută la recoltat. Pe 
primele locuri se mențin, pină a- 
cum, mecanizatorii Alexandru Ol- 
teanu, de la cooperativa agricolă 
Gruia, și Mișu Bosoancă, de la coo
perativa agricdlă Pătulc I.

(Urmare din pag. I)

bat apoi de comitetul exe
cutiv in luna martie a.c. 
Așa am procedat și proce
dăm in general la adopta
rea celor mai multe din
tre actele normative pro
prii.

Dar o decizie, oricit de 
bună ar fi. oricit de temei
nic ar fi fundamentată, 
nu-și poate dovedi eficiența 
dacă nu este aplicată ia 
timp in spfritul și litera 
ei. Pentru a realiza acest 
lucru, odată cu adoptarea 
deciziilor, stabilim terme
ne ferme de îndeplinire 
pentru fiecare sarcină in 
parte, cit și pentru urmă
rirea actului adoptat in to
talitatea lui, care se încre
dințează de regulă acelor 
membri ai biroului perma
nent. ai comitetului execu
tiv și conducătorilor direc
țiilor de specialitate ce co
ordonează compartimentele 
sau activitățile respective. 
Este, desigur, foarte im
portant să precizăm terme
nele de îndeplinire a deci
ziilor și pe cei care răs
pund de aceasta. Pentru a 
întări și mai mult respon
sabilitatea, noi socotim că 
la fel de important este să 
precizăm și datele la care 
factorii de răspundere ur
mează să informeze comi
tetul executiv asupra înde
plinirii prevederilor din de
cizii. Aceste termene, pen
tru a nu deveni formale, 
sint înscrise și in planurile 
de muncă trimestriale fiind

urmărite cu toată riguro
zitatea.

în organizarea aplicării 
in viață a deciziilor de un 
real folos ne-a fost și in
stituirea unei evidențe sim
ple și eficiente. In acest 
scop folosim mai multe 
metode : transmiterea in
tegrală sau in extras a de
ciziilor respective, publi
carea lor in presa locală 
sau in buletinul nostru in

DRUMURILE DELTEI 
TREC PE LA „LEBĂDA"
...un complex turistic de mare atracție
începind din acest 

an, cei care au cu
noscut și îndrăgit fru
musețile fără seamăn 
ale Deltei Dunării, ca 
și cei care doresc să 
le cunoască, au la dis
poziție un modern 
complex turistic am
plasat chiar in inima 
Deltei, in vecinătatea 
comunei Crișan. Com
plexul hotelier „Lebă
da", dat in folosință 
in primăvara acestui 
an. dispune de o ca
pacitate de cazare de 
148 locuri, amplasate 
in camere cu două pa
turi. dotate cu tot 
confortul necesar, și 
de un restaurant unde 
e de prisos să amin
tim că primează pre
paratele și specialități 
pescărești.

Realizarea acestui 
modern complex turis
tic in chiar inima Del
tei răspunde unei 
vechi doleanțe a tu
riștilor români și stră
ini care, după o zi 
petrecută in împărăția 
apei și a stufului, gă
sesc de acum înainte 
un popas de mare a- 
tracție, înzestrat cu 
toate atributele con
fortului civilizat, re
confortant. Locurile la 
hotel pot fi reținute 
fie prin Oficiul jude
țean de turism Tulcea, 
fie direct, la recepția 
complexului, transpor
tul de la Tulcea la 
Crișan fiind asigurat 
cu hidrobuzele.

Pentru cei care vor 
să cunoască mai în
deaproape frumusețile 
Deltei, amplasarea a- 
cestui complex turistic 
la Crișan le oferă con
diții optime. Pescarii 
amatori iși pot încer
ca „norocul” pe ghio
lurile din apropiere : 
Lumina, Iacub, Bejan 
și altele. Și tot pen
tru ei, veste bună : 
pe ghiolurile Bejan și 
Lumina a început să 
„muște" știuca. De 
aici, de la Crișan, 
mergind in sus pe Du
nărea veche, se poate 
ajunge la pitorescul 
sat pescăresc Mila 23,

far de acolo, pe cana
lele Lopatna și Eracle, 
la ghiolurile Matița și 
Merhei, cu vestitele 
lor colonii de pelicani. 
Cri care doresc să cu
noască Sulina șl să-și 
petreacă o zi la mare 
pe plaja ei însorită, 
pot ajunge aid, in cel 
mult un ceas, cu va
porul. Tot de la Crișan, 
pasionalii de flora 
Deltei pot ajunge pe 
cealaltă „buclă" a Du
nării vechi, și pe ca
nalul Magcaru, pină 
in apropierea satului 
Letea, iar de acolo la 
vestita pădure Letea 
cu mirifica ei vegeta
ție in care predomină 
gorunul și lianele tro
picale. Așadar, com
plexul turistic „Lebă
da" — Crișan poate fi 
folosit ca bază de por
nire pentru a vizita 
oricare colț al Deltei, 
în aceasta constă, de 
fapt, marele avantaj 
pe care-1 oferă turiști
lor.

Firește, activitatea 
acestui complex turis
tic se află abia la în
ceput. Tocmai de a- 
ceea. sugerăm Minis
terului Turismului ci- 
teva propuneri care, 
cu puțin efort, se pot 
soluționa, rezultatul 
fiind punerea dt mai 
deplină in valoare a 
acestui loc ideal de 
popas pentru toți cei 
care doresc să cunoas
că Delta.

în primul rînd, ar 
trebui perfectat eu 
Ministerul Transpor
turilor și Telecomu
nicațiilor ca nave
le de pasageri ale 
NAVROM-uIui. care 
circulă pe ruta Tul
cea—Sulina, să opreas
că și la cheiul de a- 
costare al complexului 
turistic, special con
struit in acest scop. 
Și aceasta, intrucit in 
prezent altă legătură 
intre Tulcea si com
plexul turistic nu exis
tă. decit hidrobuzele 
oficiului județean de 
turism, care nu au un 
orar fix și care opresc 
la complex numai

fn funcție de mo
dul cum sint progra
mate cursele.

în Deltă — lucru 
știut — nu se circulă 
decit pe apă. Amplasa
rea acestui complex 
turistic in inima Del
tei a avut rațiunea 
ca el să servească 
drept bază de pornire 
pentru vizitarea Del
tei. De pornire — de 
pornire, dar cu ce ? 
Soluția ca cei care găz
duiesc la „Lebăda" să 
se descurce fiecare 
cum poate, cu „oca
zii" probabile pentru 
a vizita Delta ' nu 
este cea mai potrivită. 
Iată de ce credem că 
dotarea complexului 
cu bărci simple cu 
rame și eu bărci cu 
motor, pe care turiștii 
să le poată închiria 
pentru plimbările in 
Deltă, ar fi soluția 
ușor realizabilă, care 
ar pune în valoare În
săși rațiunea de a fl 
a acestui complex tu
ristic.

în sfirșit. pc platfor
ma din imediata ve
cinătate a complexu
lui, cu puțină străda
nie, s-ar putea ame
naja un teren de te
nis, o pistă sau două 
de popice, un teren de 
minigolf etc., pentru 
că — eă recunoaș
tem — numai televi
zorul cu care e dotat 
complexul este prea 
puțin ca mijloc de di
vertisment oferit celor 
care poposesc aici.

Firește, s-ar mai pu
tea face incă multe 
lucruri pentru a oferi 
cit mai mult celor 
care doresc să petrea
că citeva zile în ini
ma Deltei. Ne-am re
zumat numai la aces
te citeva propuneri, 
dintre care cea mai 
urgentă ni se pare a 
fi rezolvarea proble
mei ambarcațiunilor 
de agrement, care eă 
fie închiriate turiștilor.

Stelian SAVIN 
corespondentul 
„Scînteii"

k.

înainte foloseam un sis
tem de control nu prea 
bine organizat, care ducea 
la dispersarea forțelor. De 
controlul îndeplinirii de
ciziilor se interesau mem
brii comitetului executiv, 
inspectorii corpului de 
control și cei de la direc
ția administrației locale 
de stat, cadrele de condu
cere ale celorlalte direcții, 
practic, toată lumea, dar

melor ce depășesc posi
bilitățile organelor locale. 
Periodic, in urma acestor 
controale, comitetul exe
cutiv este informat asupra 
modului in care‘se aduc 
la indeplinire măsurile sta
bilite pentru aplicarea de
ciziilor. Prin această me
todă de control reușim să 
cuprindem, in cursul unui 
an, aproape toate comite
tele executive subordona

DRUMUL DECIZIEI
tern. în cazul unor decizii 
mai importante, membrii 
comitetului executiv se de
plasează la fața locului, se 
consultă cu factorii inves
tiți cu ducerea lor la în
deplinire, cu deputății și 
comitetele de cetățeni. Așa 
am procedat, de pildă, in 
cazul deciziilor privind mă
surile pentru îmbunătăți
rea activității de apărare 
și gospodărire a valorilor 
materiale și bănești in u- 
nitățile subordonate con
siliilor populare și privind 
delimitarea vetrei satelor, 
care s-au prelucrat cu toți 
factorii de răspundere din 
comune și cu cetățenii.

O problemă impor
tantă asupra căreia 
interlocutorul a insis
tat in mod deosebit 
o reprezintă controlul 
asupra aplicării deci
ziilor.

nimeni în măsură suficien
tă. în ultimul timp, pe ba
za indicațiilor conducerii 
de partid, la nivelul ju
dețului. am organizat două 
colective permanente alcă
tuite din activiști de par
tid și de stat care — pe 
baza unei tematici aproba
te de secretariatul comite
tului județean de partid și 
comitetului executiv — a- 
sigură un control unitar 
eliminind paralelismele, 
suprapunerile ; un colectiv 
pentru consiliile ■ populare 
din orașe și municipii, ce
lălalt pentru cele din comu
ne. Aceste colective se de
plasează in fiecare lună, 
sistematic, pe o perioadă 
mai îndelungată (8—14 zile) 
la municipii, orașe si comu
ne și ajută concret, unde 
este cazul cu concursul di
recțiilor județene de specia
litate, la rezolvarea proble

te, avind posibilitatea să 
le' ajutăm concret, de cele 
mai multe ori la fața locu
lui. in rezolvarea proble
melor cu care se confruntă.

Deși rezultatele obținu
te, ca urmare a măsurilor 
adoptate in aplicarea de
ciziilor. sint, in general, 
bune, sintem conștienți că 
în activitatea comitetelor 
executive ale consiliilor 
populare mai există și ri
nele neajunsuri, asupra că
rora va trebui să ne în
dreptăm mai mult atenția 
in viitor. Astfel, participa
rea membrilor comitetelor 
executive, a unor deputați 
la elaborarea și controlul 
aplicării deciziilor mai 
este, in unele cazuri, spo
radică. Mai avem și acum 
comitete executive ale con
siliilor populare comunale 
și orășenești ca cele din 
Băcia, Turdaș, Lunca

Cernei, Orăștie ș.a.. care 
nu au luat decizii timp în
delungat și care nu au 
reușit să antreneze, in ac
tivitatea de ■ fundamentare 
a acestora, cit mai mulți 
cetățeni.

în ceea ce privește efi
ciența aplicării în practică 
a deciziilor. instrumentul 
cel mai puternic il consti
tuie — ne-a spus in în
cheiere interlocutorul — 
CONTROLUL EXERCITAT 
DE CĂTRE CETĂȚENII 
ÎNȘIȘI. Prin tot mai multe 
forme instituționalizate — 
întilnirile cu deputății, cu 
cadrele de conducere din 
administrația locală, comi
tetele de cetățeni, comisiile 
permanente — cetățenii sint 
consultați în pregătirea de
ciziilor, sint încunoștințați 
asupra conținutului acestora 
și atrași Ia traducerea lor 
in viață. în aceeași idee, 
sesizările controlului ob
ștesc reprezintă o bună 
sursă de Informare asupra 
situației intr-un sector sau 
altui, asupra modului cum 
prind viață deciziile.

Tocmai de aceea. In Ju
dețul Hunedoara sint evi
dente preocupările pentru 
perfecționarea acestor for
me de legătură cu masele, 
pentru lărgirea și activiza
rea lor.

Convorbire consemnată de 
C. PRIESCU
Sabin IONESCU

• Din instanță în fața opiniei publice • Din instanța în fața opiniei publice

Adevărul 
învăluit în 

fum de tigără
Tribunalul județean Suceava, colegiul 

penal.
tn timp ce-și făcea rondul de noapte. Ion 

Manole — fost paznic la I.A.S. Fălticeni, 
ferma Comirzani — și-a aprins o țigară. 
Așa. să-i treacă vremea. Chiștocul a uitat 
insă sâ-1 stingă... Un foc mistuitor a devorat 
mai multe șire de furaje — 284 tone — și 
două remorci de autocamion. 274 077 lei 
pagubă.

La primele cercetări, I.M. și-a recunoscut 
fapta, a regretat sincer neglijența comisă. 
Acum insă...

— Sint nevinovat, onorat tribunal ; nu eu 
sint autorul faptei.

Nedumerit, președintele completului ii re
amintește inculpatului declarațiile inițiale, 
ii cere lămuriri asupra noii sale poziț4i in 
proces.

— E adevărat, așa am declarat la Început...

— ...intre timp mi-am amintit insă un 
lucru esențial : in noaptea cu pricina am 
fumat numai patru țigări : așa că eu nu pot 
fi autorul infracțiunii ( ? !).

După ce s-a jucat cu focul, vinovatul a 
încercat să se joace și „de-a adevărul". Za
darnic. Hotărirea instanței : un an și șase 
luni inchisoare și plata despăgubirilor.

Abonăment... 
lă fără plătă
— 3150 lei ?! Nu se poate, onorată in

stanță, este o eroare !
C. B. — din Bănești, Suceava — a fost 

prins de organele de control călătorind cu 
un permis falsificat. Trimis In fața instan
țelor judecătorești, acesta a recunoscut atit 
falsul, cit și călătoriile efectuate : cincispre
zece. Contestă insă cuantumul daunelor la 
care a fost obligat. Susține că este vorba 
de o eroare

Președintele completului pune atunci mina 
pe condei și verifică calculele :

— Cincisprezece călătorii dus-intors, plus 
suprataxele...

3 150 lei. Nici mai mult, nici mai puțin !
— Da’ de ce cinsprezece călătorii ? se 

miră C. B.
— Cum „de ce ?" Nu ați recunoscut chiar 

dumneavoastră numărul călătoriilor efec
tuate ? Nu atestă Însuși permisul acest 
lucru ?

— Da, dai eu o dată am fost prins, o 
dată plătesc !

Normal. C. B. a fost obligat să plătească 
toate călătoriile. Adevărul nu mai putea fi 
din nou falsificat.

„Cartea... 
prin rude'’

„Cartea la locul de muncă", „Cartea prin 
poștă"...

Alături de aceste modalități de desfacere 
— legale, eficiente — Elena Chltlcaru, fostă 
gestionară la cooperativa de consum Bacău, 
a găsit de cuviință să folosească, cu de la 
sine putere, șl altele, sui generis ; deloc 
legale șl deloc eficiente. Desfacerea cărților, 
de a căror gestiune răspundea, era făcută 
prin intermediul,., unor rude și cunoștințe.

„Cartea prin rude" $1 Cartea prin cu
noștințe" au adus avutului obștesc o pier
dere de 8 366 lei. Iar autoarei o punere sub 
învinuire pentru infracțiunile de abuz și ne
glijență in serviciu.

— Sint nevinovată — a susținut E.C. în 
fața tribunalului. Subsemnata am gestionat 
bunuri de peste 390 000 lei ; pierderea citor- 
va mii de lei, acolo, era inevitabilă.

...Inevitabilă a fost și hotărirea instanței : 
6 luni inchisoare.

„Carburan- 
tul“ 

neglijentei: 
dezordinea

I

„Distribuia benzină fără să întocmească 
facturi".

„Servea mai mulți șoferi deodată și uita 
ce și cil carburant a dat fiecăruia".

..Nu ținea evidența consumului de moto
rină..."

Am citat doar citeva dintre capetele de 
acuzare privind pe Gheorghe Șandor, fost 
gestionar la depozitul de carburanți și lu- 
brifianți al C.L.F. Bacău. Concret, lipsurile 
de mai sus totalizează mii și mii de litri 
de carburanți. Valoarea totală : circa 45 000 
lei. Fapte pentru care judecătoria Bacău 
l-a condamnat pe Gh. Ș. la 1 an și 3 luni 
inchisoare și plata cuvenitelor despăgubiri.

După faptă și răsplată. Te intrebi insă ce 
fel de ordine și disciplină au domnit In 
sus-amintitul depozit, dacă s-au putut „vo
latiliza" cantități atit de însemnate. Aștep
tăm cuvenitul răspuns.

Expertiza, 
bat-o vina!

— Concret, ce pretenții aveți față de pîrlt? 
Recent, Maria și loan Breniuc din Dăr-

mănești. Suceava, l-au chemat in judecată 
pe vecinul lor S. P. Pricina ? Din cauza 
unor îmbunătățiri aduse imobilului său, pi- 
ritul, a cărui locuință se află pe un teren 
situat ceva mai sus decit al reclamanților, 
ar fi provocat acestora unele daune : dete
riorarea pereților unei camere, putrezirea 
dușumelelor ș.a.

— Pagubele sint în valoare de 7 000 lei, 
tovarășe președinte, conchide scurt I. B. 
A vrut să-și repare casa ? Foarte bine ! Dar 
nu trebuia să lovească in buzunarul nostru.

S-a dispus o expertiză tehnică, instanța 
6-a deplasat ea insâși pe teren, a văzut cum 
stau lucrurile. Surpriză : unele din „dau
nele" invocate ca fiind pricinuite de vecin 
se datorau lipsei de grijă gospodărească a 
însuși... reclamantului. Iar dușumeaua cu 
pricina (care fusese, chipurile, înlocuită) 
nici măcar nu existase vreodată,,.

Ce și-or fi închipuit reclamanții ? Că sta
bilirea adevărului se bizuie pe simple 
vorbe ?
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File din marea luptă a partidului si poporului 
împotriva fascismului, pentru cauza eliberării patriei

30 DE ANI DE LA CREAREA BLOCULUI NAȚIONAL DEMOCRATIC

„Meritul nepieritor al partidului nostru comunist este câ, in pofida 
greutăților, a terorii fasciste, dind glas frămintărilor și aspirațiilor uriașei ma
jorități a populației țării, a știut să unească in jurul său cele mai largi 
forțe democratice și patriotice, afirmindu-se ca un adevărat catalizator al 
voinței și intereselor poporului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Dintre evenimentele care au pre
cedat insurecția națională anti
fascistă. o însemnătate deosebită 
a avut acordul încheiat la 20 
iunie 1944 privind constituirea Blo
cului Național Democratic, in com
ponența căruia au intr.it Partidul Co
munist Român. Partidul Social-De
mocrat, Partidul 
National Țără
nesc și Partidul 
National Liberal.

Rezultat nemij
locit al politicii 
P.C.R. dc largi a- 
li&nțe cu carac
ter general-demo
cratic. antifascist-. 
Blocul Național 
Democratic a con
figurat cadrul or
ganizatoric al u- 
nirii in jurul cla
sei muncitoare — 
forța de bară a 
mișcării dc rezis
tență — a celor 
mai diverse clase 
și pături sociale, 
partide si grupări 
politice, a tutu
ror forțelor so
ciale interesate 
dintr-un motiv 
sau altul în răs
turnarea dictatu
ri; militare fasciste, scoaterea tării 
din războiul an ti sovietic și întoarce
rea armelor împotriva Germaniei 
hitleriste.

★
Așa cum este cunoscut, încă în pe- 

Tioada premergătoare războiului. 
Partidul Comunist, afirmi n-du-se ca 
avangardă a mișcării antifasciste, a 
militat pentru unitatea de acțiune a 
forțelor democratice, avînd ca pre
ocupare permanentă de a stabili 
acorduri chiar parțiale, limitate la 
anumite acțiuni in care existau po
ziții apropiate, dar care să înlesneas
că stringerea laolaltă a grupărilor ho- 
târite să se opună ascensiunii fas
cismului.

în condițiile dictaturii militare fas
ciste și ale războiului hitlerist, Parti
dul Comunist Român a văzut per
spectiva eliberării țării de sub domi
nația fascistă tocmai in unirea tutu
ror forțelor naționale care se pro
nunțau in acest sens, pe baza unei 
platforme comune. în circulara C.C. 
al P.C.R. din 8 iulie 1941 și in Plat
forma program a P.C.R. din 6 sep
tembrie 1941. P.C.R. sublinia că este 
gata ..să colaboreze cu toate partidele, 
grupările, personalitățile politice, cu 
toti patrioții români pentru realiza
rea oricărei revendicări din platfor
mă. punind ca singur criteriu al co
laborării atitudinea față de ocupan- 
ții hitleriști. de dictatura militară<_______  

fascistă și de războiul criminal con
tra Uniunii Sovietice'*.

în concepția generală a partidului 
comunist privind organizarea insu
recției. un rol hotăritor revenea cla
sei muncitoare, forța socială cea 
mai înaintată și cca mai combativă 
in lupta antifascistă. De o impor

Un important succes al politicii 
P.C. R. de coalizare a tuturor 
forțelor naționale antifasciste

tanță hotârîtoare pentru succesul in
surecției a fost, totodată, faptul că 
partidul și-a intensificat activitatea 
in rindul altor categorii de oameni 
ai muncii, al armatei, intelectualilor.

Pe măsura desfășurării războiului, 
pături tot mai largi, grupări și per
sonalități de cele mai diverse orien
tări iși manifestau din ce in ce mai 
fățiș adversitatea față de războiul 
hitlerist. față de regimul dictaturii 
antonesciene și față de trupele hitle
riste. Politica P.C.R. a înregistrat un 
important succes prin crearea in 
toamna anului 1943 a Frontului pa
triotic antihitlerist, reunind in jurul 
Partidului Comunist partide și orga
nizații democratice de stingă, ca 
Frontul Plugarilor, de sub conduce
rea înflăcăratului patriot Dr. Petru 
Groza, Uniunea patrioților, organiza
ție de masă antifascistă ce avea ade
renți din rindurile intelectualilor și 
ale păturilor mijlocii. Uniunea oame
nilor muncii maghiari din România 
(M.A.D.O.S.Z.), Partidul socialist-țâ- 
rănesc.

O importanță deosebită a avut 
realizarea, la jumătatea lunii aprilie 
1944. a Frontului Unic Muncitoresc, 
ceea ce a asigurat clasei muncitoare 
posibilitatea de a-și exercita rolul 
istoric de forță conducătoare în 
lupta de eliberare. Partidul a desfă
șurat totodată o amplă activitate 
pentru organizarea nemijlocită a re

zistenței, a organizat grupe de sa
botare a producției de armament și 
a transporturilor militare, și-a creat 
propriile formații militare — forma
țiunile patriotice de luptă.

Paralel cu activitatea revoluționară 
dc masă, P.C.R. a acordat atenție in
tensificării legăturilor sale cu dife

rite partide și formațiuni politice 
burgheze, folosind contradicțiile exis
tente intre interesele cercurilor pe 
care acestea le reprezentau și regi
mul militaro-fascist Creșterea miniei 
și revoltei maselor celor mai largi 
împotriva dictaturii antonesciene și a 
războiului hitlerist, victoriile strălu
cite repurtate de armata sovie
tică, dezvoltarea unei profunde 
crize a regimului fascist au de
terminat diferitele grupări ale cla
selor dominante să caute cu în
frigurare calea de a scăpa de 
răspunderea ce apăsa pe umerii 
lor pentru dezastrul in care fusese 
împinsă țara. Deși atitudinea acestora 
față de guvernul Antonescu și de 
Germania nazistă era determinată de 
cauze și scopuri diferite, ea cores
pundea imperativului general al eta
pei date — eliberarea țării de sub 
dominația fascistă.

Contactele anterioare ale P.C.R. cu 
reprezentanții acestor grupări duse
seră. in luna mai 1944. la în
cheierea unei înțelegeri cu gru
parea liberală de sub conducerea lui 
Gheorghe Tătărescu. La rindul lor, 
liderii P.N.Ț. și P.N.L., care în tot 
cursul războiului respingind repeta
tele propuneri de conlucrare ale 
P.C.R. se limitaseră la proteste ste
rile adresate lui Antonescu și la a- 
peluri transmise guvernelor de la 

Londra și Washington, nu incepul să 
devină mai atenți față de demersu
rile P.C.R. urmărind crearea unui 
cadru politic cit mai larg, capabil să 
mobilizeze toate forțele națiunii la 
lupta antihitleristă. Discuțiile cu 
privire la crearea unei coaliții poli
tice se prelungeau insă la nesfirșit. 
Temîndu-se de lupta maselor și do
rind să evite orice decizie ce făcea 
apel la mase, reprezentanții P.N.Ț. 
și P.N,L. iși legaseră speranțele de 
înfăptuirea măcar parțială a așa-nu- 
mîtei „variante balcanice'* a Iul 
Churchill cu privire la deschiderea 
celui de-al doilea front european nu 
In Franța, ci in Balcani.

Criticind această poziție, ca neco
respunzătoare situației concrete a 
tării, ca periculoasă și dău
nătoare in cel mai înalt grad 
intereselor ei majore, P.C.R. dă
dea. in martie 1914, un nou 
avertisment conducerii celor două 
partide politice burgheze. „Ie

șirea din război. — scria, la 22 mar
tie 1944 „România liberă" ilegală — 
se poate face numai împotriva lui 
Antonescu, prin răsturnarea cu forța. 
Acesta e pasul decisiv, premisă pen
tru ruperea cirdășiei cu naziștii șî 
pentru salvarea țării. Aceasta nu se 
poale face prin încercarea de. per
tractare la Cairo, ci prin acțiune 
grabnică in țară".

De altfel, chiar în rindul partide
lor burgheze se producea un proces 
de diferențiere : sub imperiul pre
siunii maselor, al voinței crescînde a 
poporului de a răsturna regimul de 
dictatură antonesciană șl de a se e- 
libera de sub dominația Germa
niei naziste, o serie de fruntași 
ai acestor partide au adoptat o po
ziție mai constructivă față de ideea 
colaborării cu partidul comunist.

în luna mai • 1944. conducătorii 
P.N.Ț. și P.N.L. au consimțit, fără 
a renunța la pertractări cu Anto
nescu, să participe la constituirea 
unui comitet central de acțiune, for
mat clin reprezentanți ai P.C.R., 
P.S.D., P.N.Ț. și P.N.L. în cadrul de 
mai sus s-au purtat numeroase dis
cuții. fără rezultate concrete, pină 
in luna Iunie.

între timp, și cercurile palatului re
gal au ajuns la concluzia că sin
gura modalitate de absolvire a mo
narhiei de răspunderea ce ii revenea 

pentru a fi patronat înscăunarea re
gimului militar-fasclst era partici
parea la o acțiune pentru scoaterea 
tării din războiul hitlerist. în acest 
scop, regele s-a văzut nevoit să sta
bilească legătura cu Partidul Comu
nist Român. La rindul său. hotărit să 
folosească toate posibilitățile pentru 
a înlesni eliberarea țării cu cit mai 
puține jertfe și, ținind seama că 
funcția monarhului de șef suprem al 
armatei înlesnea întoarcerea arme
lor împotriva Germaniei naziste, 
P.C.R. a stabilit, încă din toamna 
lui 1943, contacte cu palatul.

După cum se știe, la început cercu
rile palatului mizaseră pe o acțiu
ne a unui corp de armată, idee res
pinsă de comandantul acelei mari 
unități ca aventuristă. Ulterior, ele au 
adoptat planul propus de liderii P.N.Ț. 
și P.N.L., cunoscut sub denumirea 
„planul Gigurtu", prevăzind înlocui
rea, cu asentimentul lui Hitler, a lui 
1. Antonescu, prin I. Gigurtu. fost 

prim-ministru al 
guvernului reac
ționar care ac
ceptase Dictatul 
de la Viena. Ur
mau a fi schim
bați miniștrii de 
externe și război, 
precum și șeful 
Marelui Stat Ma
jor al armatei, 
care ar fi trebuit 
să acționeze pe 
linia ieșirii din 
alianța cu Ger
mania. La cons
fătuirea din
noaptea de 13—14 
iunie 1944, care a 
avut loc în casa 
conspirativă a 
P.C.R. din calea 
Moșilor 103, in
tre reprezentanții 
partidului comu
nist (Lucrețiu Pă- 
trășcanu și Emil 
Bodr.araș) și re

prezentanții palatului și ai armatei 
(generalii Constantin Sănătescu, 
Gheorghe Mihail, colonel D. Dămăcea- 
nu. Gr. Niculescu-Buzești, I. Mociony- 
Stircea și M. Ioanițiu), în fața argu
mentelor comuniștilor, care au de
monstrat caracterul nerealist și pe
riculos al „planului Gigurtu11. repre
zentanții palatului au acceptat planul 
P.C.R. de înlăturare a dictaturii fas
ciste pe calea unei insurecții înfăp
tuite de mase și armată. A fost de
semnat, în acest scop, un comitet 
militar, avînd sarcina să se ocupe 
de pregătirea unităților militare in 
vederea insurecției.

In aceste împrejurări,., conducătorii 
P.N.Ț. și P.N.L. au acceptat, in cele 
din urmă. încheierea unui acord de 
coaliție cu P.C.R. și P.S.D., aderind 
la platforma propusă de partidul co
munist privind constituirea Blocului 
Național Democratic. Această platfor
mă — cu caracter antifascist, gene
ral-democratic — prevedea ca obiec
tive fundamentale : încheierea fără 
întirziere a unui armistițiu cu Na
țiunile Unite : eliberarea țării de 
ocupația germană, alăturarea ei de 
Națiunile Unite și restabilirea inde
pendenței și suveranității naționale : 
înlăturarea regimului de dictatură și 
înlocuirea lui cu un regim constitu
țional democratic. Declarația stipula 
câ formațiunile politice care alcă
tuiesc Blocul Național Democratic 
iși păstrează întreaga independentă

DECLARAȚIE
Partlflul NAȚIONAI.4.IBERAL, Partidul NAȚIONAL. 

ȚĂRĂNESC. Partidul COMUNIST ți Partidul SOCIAL- 
DEMOCRAT prin delegații lor. împuterniciți pentru Partidele 
Nițional-Libcral și National-Țăranecc de Prezidenții Pari idelor 
respective, iar pentru Partidele: Comunist ți 5oclal*Democrat 
Jc organele lor de conducere. —

având in vedere situația sțrava in tare se 
găsește Itoindnla ast.’izi, in urma înlăturării 
regimului politic constituțional-dcmocraiic șl a 
guvernărilor tu caracter fascist,

au liotă rit să constitui- un BLOC NAȚIO- 
NA1.-DLMOCRAIIC, rare să activeze pentru 
salvarea jaril, având următoarele teluri:

J. încheierea, friră întârziere» in bat*» ofertei (Scule 
de Altețl a unul armistițiu cu Națiunile Unite 4 Uniu
nea Sovietic*» Marea Britanic țl Statele Uoite ale Amen* 
cil), căutând a obține condițlunlle posibile, cele mal bune 
pentru interesele Țării.

2. F.șîre* României din Axă, e I i b e r a r e a Țării 
de ocupația germana, alăturarea ei de Națiunile 
Unite șl restabilirea independenței și suveranității 
naționale.

3. în acest scop t Înlăturarea actualului regim 
de dictatură și înlocuirea lui cu un regim constitu
tion ft I, democratic, pe baia acot darii drepturilor 
și libertăților civice, tuturor cetățenilor Țării.

4. Menținere* unei ordine democratice șl reali
tatea păcii, conform cu Interesele statului șt po- 
poru ui rom in.

9. Prezentul acord Intră Imediat in vigoare ți 
obligă partidele contractante la organizarea șl ducerea 
in comun, fără nici o fmftrtiere, a acțiunii, 

^^^țientru reaikar^ptm^eior ^al s^^stabUțte^^

EormaftonEe politice carealcAfuesc BLOCUL NAȚIONAL» 
DEMOCRAT/C t$i pAstreazâ întreaga independenți 
ideo lofftc-â si politici., acordul intervenit ne privi nd ' 
decât punctele mai sus fixate. 1044

Declarația Blocului Național Democratic, publicata în ziarul Ilegal 
„România liberâ" nr. 9 din 10 august 1944

Ideologică și politică, acordul inter
venit neprivind decit punctele fixate.

Formarea Blocului Național De
mocratic a constituit încununarea ac
tivității susținute, desfășurate încă 
de la începutul războiului de P.C.R.. 
in vederea coalizării tuturor forțelor 
sociale șl politice in lupta de elibe
rare a țării de sub dominația fas
cistă. Prezent in Frontul Patriotic 
Antihitlerist și in Blocul Național 
Democratic, P.C.R. constituia punc
tul de unire și nucleul dinamizator 
al tuturor forțelor naționale antihi
tleriste. Acest fapt n-a scăpat ne
observat nici organelor informative 
hitleriste. care relatau, la 5 august 
1944 : „Evoluția politicii interne din 
ultimele săptămini arată clar o tre
cere a tuturor opozițiilor spre stin
gă, ci/ preluarea conducerii acestei 
opoziții de partidul comunist".

Desigur, evoluția relațiilor dintre 
grupările politice reprezentate in 
B.N.D. nu a fost lipsită de diver
gențe și asperități. Astfel, de la bun 
început, liderii P.N.Ț. și P.N.L. au 
refuzat includerea în B.N.D. a orga
nizațiilor patriotice aliate cu P.C.R. 
in Frontul Patriotic Antihitlerist.. în 
cadruf consfătuirilor ce au urmat au 
continuat să se înfrunte două ’ con
cepții : pe de o parte, concepția 
P.C.R. de urgentare a pregătirilor 
pentru răsturnarea cu forța armelor 
a regimului militar-fascist ; pe de 
altă parte, concepția liderilor P.N.Ț. 
și P.N.L., care căutau să le tergiver
seze. in dorința limitării acțiunii la 
o .lovitură dc palat. Aceste două con
cepții au fost de altfel sesizate de 
organele informative ale dictaturii 
antonesciene. care relatau, la 26 iu
nie 1944. că Maniu și Brătianu erau 
..convinși că o schimbare in Româ
nia nu este posibilă decit sub presiu
nea evenimentelor din afară și mai 
puțin a mișcării interne. Acesta este 
nodul gordian al înțelegerii dintre 
partidele democratice și extrema 

stingă, comuniștii urmărind crearea 
Frontului democratic ca o formație 
de luptă imediată și efectivă împo
triva conducerii și politicii actuale de 
război..."

întreaga evoluție ulterioară a eve
nimentelor a dovedit rolul decisiv pe 
care l-a avut in doborirea dictaturii 
milifare-fa8ciste și asigurarea dez
voltării democratice a țării acțiunea 
perseverentă a partidului comunist 
de raliere a tuturor forțelor patrio
tice în lupta antifascistă. Ca rezultat 
al politicii curajoase și clarvăzătoare 
de alianțe înfăptuită de P.C.R., prac
tic, cele mai largi și diverse forțe 
sociale și politice — de Ia comuniști, 
socialiști, organizațiile antifasciste de 
masă, pină la partidele burgheze, ca
drele de comandă ale armatei șl 
monarhia — au fost atrase în coali
ția antifascistă. Reunite pe baza 
obiectivului comun al scoaterii țării 
din războiul hitlerist — deși opuse 
ca interese și concepții asupra dez
voltării ulterioare a vieții social-po- 
litice a țării — forțele politice inter
ne coalizate au constituit factorul 
hotăritor in lupta pentru doborirea 
dictaturii militare-fasciste șl alătu
rarea României la coaliția antihitlc- 
ristă.

Bilanțul strălucitelor victorii cu care 
poporul român intimpină cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și viitorul Congres al P.C.R. 
constituie o vie mărturie a fap
tului că partidul comuniștilor — 
organizatorul și conducătorul eroicei 
insurecții naționale antifasciste — 
s-a dovedit la înălțimea rolului său 
de forță conducătoare a poporului in 
lupta pentru edificarea socialismului 
pe pămintul României.

Dr. Gheorghe ZAHARIA 
director adjunct al Institutului 
de studii istorice
și social-politice de pe lîngâ 
C.C. al P.C.R.
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• PE SCURT, DIN ȚARĂ

(Urmare din pag. I)

tovarășul Nicolae Ceaușescu a tra
sat un amplu program de acțiune 
în această privință, a relevat cu 
deosebită claritate rațiunile pentru 
care calitatea și nivelul tehnic ale 
producției trebuie să constituie, in 
continuare, pentru fiecare conducă
tor din economie, pentru fiecare 
om al muncii un obiectiv primor
dial. în lumina acestor prețioase 
indicații, centralele și Întreprinde
rile. organele și organizațiile de 
partid au datoria de a acorda o 
maximă însemnătate asimilării și 
introducerii in producție a utilaje
lor și mașinilor noi, intrucit este 
lesne de înțeles câ producția noas
tră industrială poate fi competitivă 
numai dacă ține pasul cu dezvolta
rea tehnicii pe plan internațional. 
Ca atare, se cer lichidate acele ne
ajunsuri manifestate in unele între
prinderi privind tergiversarea în
noirii și modernizării producției — 
uneori, chiar pe bază de licențe — 
menținerea in fabricație a unor 
mijloace tehnice și alte produse 
„îmbătrânite**. in condițiile in care 
In lume nomenclatorul de produse 
se înnoiește in perioade foarte 
scurte și cistigă pe planul competi
ției calității numai producătorii 
care asimilează rapid, ireproșabil 
noi produse, in concordanță cu 
progresele științei și tehnicii con
temporane.

Se înțelege, pentru ridicarea con
tinuă a calității produselor se cer 
adnotate măsuri cuprinzătoare, de 
ordin tehnic, in domeniul proiec
tării si execuției. Dar un rol pri
mordial in activitatea permanentă 
de îmbunătățire a calității produ
selor revine muncii politice a or
ganizațiilor de partid din intre- 
prinderi, din unitățile de proiecta
re si cercetare, pentru dezvoltarea 
conștiinței comuniste, a ambiției 
patriotice a fiecărui muncitor, pro
iectant, inginer, conducător al pro
cesului de producție, intrucit orice 
Înnoire tehnică cere — pe linEă 
creativitate — pasiune, spirit de 
dăruire, profundă înțelegere a im
portanței pe care o are pentru e- 
conomia noastră obținerea unor 
indici superiori de calitate. în a- 
cest sens, trebuie mai mult, mai 
amDlu desfășurată munca noliticâ 
a organizațiilor de partid in fie
care secție, compartiment, la fie
care loc de muncă. Organizațiile 
de oartid trebuie să se ocupe mai 
mult de modul cum muncesc oa
menii. cum iși fac datoria, iși 
perfecționează calificarea, să întă
rească exigența, ordinea si disci
plina in munca fiecăruia. Firește, 

cel mai bun argument, îndemn in 
această amplă activitate pentru 
îmbunătățirea calității producției il 
constituie exemplul personal al co
munistului — fie că este muncitor, 
inginer sau director de întreprin
dere. proiectant, cercetător, condu
cător de centrală sau institut de 
proiectări. O atenție cu totul spe
cială trebuie acordată in activita
tea comuniștilor, a agitatorilor, a 
organizațiilor de partid în întregul 
lor. combaterii manifestărilor de 
automulțumire, evidențierii și 
popularizării celor care îndrăznesc 
mai mult, celor care se zbat să 
obțină maxime rezultate in dome
niul calității, inovatorilor si rațio- 
nalizatorilor, colectivelor de crea
ție din întreprinderi. în această 
ordine de idei se cere întărită, 
dezvoltată munca politică în rindul 
cadrelor tehnice, inginerilor, pu- 
nindu-se mai bine in valoare ca
drul organizatoric creat in ultimii 
ani. inițiativele care vizează atra
gerea acestora la activitatea de 
creație.

Mari răspunderi revin, in această 
privință, comuniștilor, tuturor lucră
torilor din institutele de cercetări, 
chemați să-si întărească preocupă
rile pentru impulsionarea introdu
cerii tehnicii și asimilarea produse
lor moderne, purtătoare de eficien
ță economică superioară. Probleme
le modernizării și înnoirii produc
ției reprezintă o latură esențială și 
inseparabilă a intregii activități 
economice și ele se cuvin privite 
cu toată răspunderea, nu trebuie 
înscrise in plan printr-o formulare 
generală : „asimilarea de produse 
noi" și printr-un procent. In plan 
— așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului — cercetarea și 
asimilarea, problemele progresului 
tehuic trebuie să-șl găsească un 
răspuns clar șl riguros, preclzin- 
du-se concret ceea ce urmează să 
se realizeze in cursul unul cincinal 
și al fiecărui an. Cu alte cuvinte, 
este vorba de o acțiune care 
trebuie dusă ferm, perseverent, 
de o activitate dinamică, stăruitoa
re. fără pauze. care trebuie 6ă 
angajeze toate colectivele.

Ridicarea calității producției, e- 
laborarea de noi tehnologii slut 
sarcini permanente ale fiecărui 
conducător din economie. De pro
blemele pe care le implică În
făptuirea acestor obiective tre
buie să se ocupe — așa cum s-a 
subliniat la consfătuirea cu activul 
de partid și de stat din centralele 
industriale si întreprinderi — direc
torul centralei, al întreprinderii, 
secretarul comitetului de oartid. 
precum si celelalte cadre de 
bază, consiliile si comitetele oa

menilor muncii. Or. mai sint 
situații — ca in cazul întreprinde
rii de utilai chimic Ploiești, „Pro
gresul" din Brăila, „Vulcan" din 
Capitală — cind se înregistrează 
minusuri la calitatea producției, 
se tolerează pierderi din rebuturi, 
iar activitățile de urmărire a com
portării produselor in exploatare sint 
necorespunzâtor organizate. Cum 
este posibil ca același produs, in
tr-o intreprindere, intr-o perioadă, 
să fie de o calitate foarte bună, 
iar in alta de o calitate mai scă
zută ? O atare situație nu-și poate 
găsi altă explicație decit prin în
călcarea normelor tehnologice, prin 
neglijențe in execuția produselor, 
prin carențe in organizarea con
trolului calității. Iată probleme 
care trebuie temeinic si prompt 
analizate de organizațiile de partid 
din fiecare secție și atelier, din 
fiecare intreprindere, de consiliile 
și comitetele oamenilor muncii.

în fiecare unitate industrială, 
organizațiile de partid, comu
niștii — folosind toate formele 
muncii politico-educative — au 
datoria să sădească in conștiința 
întregului colectiv — de la director, 
inginer, pină la muncitor — înalta 
responsabilitate pentru ca toi ceea 
ce produc să corespundă cerințelor 
mereu crescînde din punct de vede
re calitativ și tehnic, atil pe plan 
intern, cit și pe plan internațional. 
Cultivind răspunderea directă a 
fiecăruia și a întregului colectiv 
pentru ridicarea permanentă a ca
lității produselor, militind pentru 
extinderea a tot ceea ce este avan
sat in tehnică, in producție, a expe
rienței înaintate, organizațiile de 
partid sint chemate, totodată, să 
combată cu hotărire orice atitu
dine de automulțumire, mentalită
țile greșite a acelor conducători de 
întreprinderi, a acelor lucrători 
care consideră producția ca un 
scop in sine, deci de a realiza 
orice, indiferent de calitate.

în marea întrecere socialistă 
consacrată îndeplinirii planului și 
a angajamentelor in acest an jubi
liar, lupta pentru înalta calitate a 
produselor trebuie să devină o 
cauză generală, o sarcină primor
dială de partid și de stat pentru 
colectivele de oameni ai muncii din 
toate sectoarele economiei. Fiecare 
muncitor, tehnician, inginer, cerce
tător și proiectant trebuie să se în
cadreze cu hotărire în această mare 
acțiune de interes economic și pa
triotic. cu convingerea că printr-o 
calitate superioară a produselor iși 
aduce o contribuție sporită la ridi
carea eficienței economice, la creș
terea mai rapidă a avuției naționa
le, la progresul intregii țări.

ALBA
De la începutul anului și pină a- 

cum, constructorii de la întreprin
derea județeană de construcții-mon- 
taje Alba au predat „la cheie" pes
te 500 de apartamente in munici
piul Alba Iulia și in orașele Cugir, 
Blaj, Aiud, Zlatna și Cimpeni. Alte 
150 apartamente se află in stadiu 
de finisaj. Totodată, constructorii 
lucrează intens la execuția unor o- 
biective cu caracter social: creșe, 
grădinițe, școli, cămine pentru ti
neret.
GORJ

La Tg. Jiu a început construcția 
unui important edificiu social-cul
tural: Casa tehnicii tineretului. Pre
văzut cu cinci niveluri, noul edifi
ciu va avea o sala de spectacole, 
club, bibliotecă, spații destinate 
cercurilor tehnice aplicative, birou 
pentru turism și altele. Pentru înăl
țarea lui, s-a organizat un șantier 
de muncă patriotică.

.TEHNOTON“ - un nou Și modern obiectiv pe platforma industrială a lașului

Noua întreprindere produce piese șl aparate de radio tranzistorizate, cît și aparata| electronic pentru rețelele 
de supraveghere industriala a fluxurilor tehnologice. O biectivul aflat în faza flnalâ de realizare va intra în pro
ducție eșalonat: mai întîi, secțiile de montaj receptoa re radio, de montai general, unde funcționează deja o 

bandâ pentru montaj șl școlarizare Foto text E. Dichlseanu

DE LA CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
ARGEȘ

Tineri muncitori de Ia Combina
tul de articole tehnice din cauciuc 
Pitești s-au mutat întivun cămin 
nou, confortabil. Pină la sfirșitul a- 
nului in curs, vor mai fi date in 
folosință alte 5 cămine pentru ne- 
famiVști, insumind peste 1 200 locuri, 
de care vor beneficia tineri de la 
întreprinderea „Textila". I.R.A., de 
la șantierele de construcții din Pi
tești și Cimpulung Muscel.
SĂLAJ

La Zalău, reședința județului Să
laj. a fost inaugurat un mare com
plex comercial „Mercur", situat in 
Piața Libertății, cu o suprafață dc 
peste 2 800 mp — cea mai mare 
unitate de acest fel din oraș. Com
plexul „Mercur" dispune de 11 sec
ții profilate pe desfacerea de apa
rate electro-tehnice și de uz cas
nic, jucării, papetărie, preparate tip 
„Gospodina", confecții, galanterie, 
încălțăminte. Tot aici funcționează 
și o unitate lacto-vegetariană.

VÎLCEA
Ca și in celelalte frumoase sta

țiuni de pe valea Oltului, numărul 
oamenilor muncii veniți la odihnă 
și tratament la Olănești a atins ni
velul capacității maxime. Cum nu
mărul de locuri Ia cantinele din sta
țiune s-a dovedit insuficient, edilii 
orașului-stațiune au organizat o 
amplă acțiune de muncă patriotică 
pentru construirea unei noi săli de 
mese, care și-a deschis in aceste 
ziie ușile ospitaliere, cu tradiționala 
urare: „Poftă bună!"
TIMIȘ

De la începutul anului și pină a- 
cum. unitățile comerciale din jude
țul Timiș au depășit planul de vin- 
zare cu aproape 70 milioane lei. A- 
cest rezultat remarcabil se datoreș- 
te măsurilor luate pentru satisfa
cerea cerințelor populației cu un vo
lum sporit și diversificat de măr
furi industriale și alimentare, pre
cum și introducerii unor forme mo
derne de servire. în aceeași perioa

dă, la Timișoara și Lugoj au fost 
date în folosință 7 noi complexe 
comerciale, iar alte 5; au fost mo
dernizate.
BRĂILA

Uzina de apă a municipiului Brăi
la se modernizează. Sint in curs 
de montare filtre rapide și decan- 
toare in valoare totală de 2,4 mili
oane lei. Prin executarea acestor 
lucrări se urmărește îmbunătățirea 
calității apei potabile, precum și 
mărirea capacității de tratare a a- 
cesteia cu incă 150 metri cubi pe 
secundă.
BISTRIȚA-NĂSĂUD

în cadrul clubului „Femina", 
care-și desfășoară activitatea in in
cinta Casei orășenești de cultură din 
Bistrița, s-a încheiat primul curs de 
croitorie, pe care l-au „absolvit1* 
numeroase muncitoare, funcționare, 
cooperatoare și gospodine. Pentru 
noul an de învățămînt și deprinderi 
practice, clubul „Femina" preconi
zează să sporească de două ori nu
mărul participantelor la cursul de 
croitorie și să înființeze două noi 
cursuri — unul de tricotaje și altul 
de stenodactilografie.
BIHOR

în municipiul Oradea a început 
să funcționeze centrul „Dacia-Ser- 
vice", care iși desfășoară activitatea 
sub patronajul întreprinderii de au
toturisme Pitești. Dotat cu instala
ții și aparatură modeme, dispu- 
nind de cadre cu înaltă calificare, 
centrul „Dacia-Service" din Oradea 
execută lucrări de reparații și în
trețineri nu numai pentru poseso
rii de autoturisme bihoreni, ci șl 
pentru cei care drumețesc pe aceste 
meleaguri.
SATU-MARE

Un grup de 15 elevi de la Liceul 
de cultură generală din Negreștl- 
Oaș (Satu-Mare) a încheiat de cu- 
rind prima parte a uceniciei în 
străvechea artă a olăritului, deprin
să în atelierul meșterilor din co
muna vecină. Vama, renumiți nu 
numai in țară, ci și peste hotare. 
Cei 15 elevi lucrează acum la tra
diționala roată a olarului. vaze» 
blide și ghivece pentru flori.

intr.it
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de 
tutu- 

a fa- 
supu- 
omul

învățăm Istoria, ca să 
știm mai multe despre noi 
Înșine, pentru că ne dă și 
lecții de psihologie.

După lumea evului 
mijloc — o lume a 
ror Incertitudinilor, 
talismului mistic, a 
nerii care anulează
In fața lui dumnezeu și pe 
sărman dinaintea senioru
lui feudal — vine Renaș
terea, cu dorul ei de cu
noaștere fără opreliști fi cu 
omul de acțiune. Pentru 
omul Renașterii, virtutea 
nu mai era echivalentă cu 
resemnarea, ci cu acțiunea, 
cu activitatea.

Noi. de asemenea, consi
derăm că munca, activita
tea creatoare caracterizea
ză progresul și socotim 
ineficacitatea și indiferen
ța defecte sociale tot atit 
de grele ca și corupția și 
nepotismul. Munca și o- 
noarea fac parte din psiho
logia șl din pedagogia so
cietății noastre.

Poporul român r dat 
creatori și Inventatori ves
tiți, in știință și tehnică. 
Acum avem o largă indus
trie modernă, in care-și 
dezvoltă talentul și aptitu
dinile
tehnice de

Trei mii 
„munci de 
fost atenti
sat de conducerea partidu
lui, tuturor șl fiecăruia in 
parte, la mai multă ordine 
si prevedere, la mai multă 
grijă față de pregătirea oa
menilor muncii, față de 
curba ascendentă a pregă
tirii vieții materiale și in
telectuale a acestora. Față 
de cadrele noastre, pre
zente și viitoare.

Se știe că ritmul intens 
de dezvoltare al economiei 
noastre, atragerea in fieca
re an in procesul industri
al a unul număr mare de 
oameni de la sate pun 
sarcini deosebite in legătu
ră cu pregătirea cadrelor 
de muncitori calificați, de 
maiștri, de tehnicieni, de

cadrenumeroase 
valoare, 
de oameni cu 
răspundere" au 
la apelul adre-

(Urmare din pag. T)

noile hale do la „Metalul 
roșu", care fabrică mașini 
I agregate. Aduc un oma
giu celor de la „Libertatea" 
sub mina cărora aurul 
verde al munților noștri se 
transformă in frumoasa 
mobilă prețuită in tară si 
peste hotare. Mă opresc in 
fața unui gigant. Aici, pe 
locuri acum 25 de ani 
pustii fi părăsite, in hale 
moderne sl spațioase — 
care se înscriu jn noul 
pcisai industrial al Cluju
lui. ce numără peste cinci
zeci de fabrici si uzine — 
aici în cetăți de sticlă și 
beton de proporții impre
sionante. se fabrică... fri
gul. Aici se conservă iarna 
in uriașele instalații frigo
rifice care duc faima fa
bricii „Tehnofrig" in zed 
ce țări ale lumii.

Si iată-ne din nou prin
tre cuptoare, la fabrica d» 
porțelan, unică în tsră^ 
printre urmașii pricepuțl 
ai vechilor olari, care d?.u 
lutului frămintat o nouă 
frumusețe, zămislind din 
esențele pure porțelanul. 
Și alte cuptoare... Carbo- 
chimul — care și-a sărbă
torit recent cea de-a 25-a 
aniversare. Harnicul co
lectiv de aici, care a ciști
gat titlul de fruntaș pe ra
mură și locul intii 
pentru inovații, 
dm nisipuri și 
electrică produse 
pensabile oricărei 
trii. ------ -

pe țară 
creează 
energie 

indis- 
___  ______ indus- 

__  produse ne care îna
inte le importam din străi
nătate: electrozi, materiale 
abrazive, pietre de polizor 
ți altele. Oamenii de aici 
au reușit să dezvolte uzina 
nu prin investiții deosebi
te. ci prin acțiuni de mo
dernizare. de mecanizare a 
procesului tehnologic exis
tent, in așa fel incit din 
1950 și pină in 1973 pro
ducția a crescut de ci te va 
ori. întreprinderea depă- 
t nd In anul care a trecut, 
cu 11 milioane lei, valoa
rea producției planificate, 
în acest an hotăritor al

ingineri, a cadrelor de 
conducere in general. A- 
vem rezultate bune. Sint 
insă și întreprinderi unde 
parcă nu se Înțelege că 
producția o rcAlircazi oa
menii. în loc să-si pregă
tească bine sl din timp ca
drele. acționează adminis
trativ. declanșează o a- 
devâratft coană dună ca
dre. în asemenea caturi 
nu se angajează lucrătorii 
cei mai buni, ci aceia car? 
fint oblșnuițl să umble

scaunul directorial, unde 
experiențele noi abundă, 
în loate ramurile.

M-am întrebat, de multe 
ori. In ce măsură „direcția 
personalului" dintr-o marc 
întreprindere aplică in 
criteriile sale de selecție o 
metodă științifică adecvată. 
In locul aprecierilor cam 
impresioniste pe temeiul 
cărora se întocmea fișa 
noului angajat, cu mai 
puțin de un deceniu In ur
mă. în organizarea profe-

pe cel mai puțin util în
treprinderii sau societății. 
De ce ?

Pentru că funcționarii 
puși acolo să decidă nu au, 
pe lingă „experiență", șl o 
pregătire prealabilă In ști
ințele sociale, adică și in 
psihologie. Există încă, in 
multe departamente eco
nomice (și uneori chiar in 
domeniul educației și ști
inței), o leaefi de dispreț 
și nepăsare față de meto-' 
dric noi de investigație in

„OMUL POTRIVIT,
LA LOCUL POTRIVIT!"

imperativ și înaltă
răspundere socială

PUNCTE DE VEDERE

de colo pină colo. Aceasta 
are repercusiuni negative și 
asupra activității întreprin
derilor vechi. Iată de ce 
sint necesare în arest do
meniu mai multă fer
mitate șl ordine. Baza este, 
fără Îndoială, mai intii cu
noașterea planului de dez
voltare.

Dar mal este încă ceva. 
F adevărata știință a con
ducerii. a cunoașterii in 
problema conservării și 
dezvoltării forței de mun
că. Aceasta incepe incă de 
pe băncile școlii și conti
nuă la facultate și pe șan
tier, dacă nu chiar și pe

sională a muncii știu că 
psihologii sint adeseori che
mați să-și spună cuvintul 
autorizat. Admiterea sau 
excluderea cuiva, intr-o a- 
numită sferă de activitate, 
se face cu mai multă răs
pundere.

Dar știm foarte bine că 
această grijă pentru acura
tețea aprecierilor, adică 
pentru adevărul adevărat, 
nu este generalizată. A ră
mas Încă un larg cimp 
de manifestare a părerilor 
arbitrare. Se intimplă ca 
intre doi candidați aparent 
echivalenți, „cineva" îl a- 
lege pe cel mai puțin bun,

problema orientării, a pre- 
gătirii și promovării ca
drelor. Firește, asemenea 
manifestări constituie o 
încălcare a normelor și 
principiilor de partid.

Efectele nu sint neglija
bile. Ele apar cu precăde
re in consecințele econo
mice ale lucrului in dome
niul respectiv de produc
ție.

Proasta alegere și dis
tribuire a forței de mun
că, apoi promovarea nein
spirată, uneori in posturi 
de conducere, provoacă o 
reacție in lanț, ca orice

inechitate, ca orice nedrep
tate.

Psihologia personalității 
Umane, ca șl psihologia 
maselor au ceva comun și 
anume : respectul adevăru
lui și dreplății. Să fim 
mai psihologi și să fim mai 
oameni dacă vrem să cu
cerim viitorul ’

Secția de psihologie-pe- 
dagogie a Academiei de 
științe sociale și politice 
a elaborat un set de con
cluzii și propuneri privind 
activitatea de orientare 
școlară și profesională, re
zultate din dezbaterea fă
cută la Iași, luna trecută. 
Presa a scris și scrie. A 
apărut, la Editura politică, 
o carte de orientări actua
le in „Psihosociologla or
ganizării și a conducerii" 
de C. Zamfir. La Editura 
Academici, cartea „Condu
cere, participare, conștiin
ță". de ’ 
Editura 
regulat 
re. de 
mediu, 
semnalate recent : 
drarea și promovarea 
muncă" de S. Beligrădea- 
nu sau „Infracțiuni con
tra demnității persoanei" 
de Corneliu Turianu. Se o- 
cupă de asta și niște direc
ții din Ministerul Educației 
și învățămintulul și Minis
terul Muncii. Se ocupă și 
alții, pe la județe și comu
ne și in centrale.

Se pare insă că dînșii 
„nu-și îndeplinesc pretutin
deni cum trebuie rolul ce 
le revine". Se pare că nici 
răspunderile nu sint des
tul de clar delimitate si din 
această cauză „fiecare ara
tă spre celălalt".

Acesta e motivul pentru 
care apelul conducerii par
tidului a intervenit foarte 
ferm : „Trebuie ințeles că 
fiecare centrală, fiecare 
minister poartă, in ramura, 
in domeniul său, răspunde
rea direclă pentru pregăti
rea cadrelor

Maria Popescu. La 
științifică apar 

cărți de indruma- 
nivcl superior și 

dintre care sint 
„înca- 

in

t
14 IULIE. 197*

PROGRAMUL I

8.30 Gimnastica pentru toți
B.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru Copii 1 

Daktari.
10.00 Vlațn satului.
11.15 ce știm șl ce nu știm des

pre...
11,45 Bucuriile muzicii • Opera 

româheascA azi • Viața ca
podoperelor.

13.30 De Straja patriei.
13.00 Album duminical.
16.0o Magazin sportiv.
16.25 Baladă pentru acest pâmtnL 

Corole din cuaternar.
16,40 CIntecc dc viață nouă.
17,10 „Bonanza" — film de aven

turi. „Un clntec din Ponde- 
roza" — Premieră pe țară.

18,00 Cel mal bun continuă... Eml- 
slune-concurs <le cultură ge
nerală șl pregătire multila
terală.

19,00 Lumea copiilor. Albumul dc 
clntece al micului meșter.

19.30 Telejurnal • SAptămlna po
litică internă și Internaționa
lă In imagini.

20,00 Reporter *74 • De ce Vide
le ? • Scara • Camera in
vizibilă.

20,20 Film artistic : „Trecerea Ri
nului".

22.25 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

10.00-11,45 Matineu simfonic.
20,00 Avnrtpremierâ.
20,05 Film serial pentru copil 1 

„Nâzdrfivanul Dennis'*.
20.30 Mal aveți o Întrebare ? Creș

terea populației și resursei» 
Pâmintuiui.

21,10 Dans și muzică de pretutin
deni. Selecțiuni din specta
colul prezentat la București 
de Ansamblul național In
dian (I).

21.30 Film serial : „Un August In 
flăcări". Episodul „Camera 
cu păpuși".

15 IULIE, 1574

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 Avanpremiera săptăminii.
19.05 In defileul Dunării — cinte- 

ce și dansuri specifice lo
curilor dintre Buziaș șl Ca
zane.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • La cotele anu-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A IRAKULUI

Excelentei Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii Irak

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Irak și a Zilelor Re
voluției Naționale, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței 
Voastre, în numele poporului român, al guvernului Republicii Socia
liste România șl in numele meu personal, călduroase felicitări și cele 
mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pros
peritatea poporului irakian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare statornicite intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Irak vor cunoaște o dezvoltare multilaterală, în spi
ritul celor convenite cu ocazia vizitei pe care am efectuat-o recent în 
frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și înțelegerii Intre popoare.

Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

' Președintele 
Republicii Socialiste România

cincinalului, ei s-au anga
jat la o depășire de 13 mi
lioane. în primele cinci 
luni ale anului au reușit 
să realizeze o economie de 
trei milioane kilowat ore 
la consumul de energie 
electrică, față de 1.8 mili
oane cit fusese angaja
mentul.

Alături : Clujeana, bă- 
trina uzină a orașului. Dar 
poate fi numită „bătrină". 
cind. in cel de-al 63-lea an 
de existentă a întreprinde
rii. media de virstă a co
lectivului este de 22 de ani 
și 4 luni ? Oameni tineri 
dar competenți, ae vreme

gospodăresc de exigență, 
despre autocontrol, despre 
elanul de a da azi mai 
mult ca ieri șl miine mai 
mult ca azi. Despre apor
tul deosebit adus de miile 
de fete, soții și mame, la 
ciștiearea prestigiului fa
bricii — căci mai mult de 
jumătate din colectiv este 
alcătuit din femei. Despre 
unitatea. despre frăția 
exemplară care i-a sudat, 
prin munca, intr-o familie 
puternică, pe toți lucrăto
rii intreprinderii, români, 
maghiari, germani si de 
alte naționalități, animați 
de aceleași țeluri și idea-

OGLINDA
CLUJULUI

ce. alături de noi, pietoni 
din alte 17 țări poartă în
călțămintea produsă de a- 
cest colectiv harnic (care, 
in ziua documentării noas
tre. înregistra un avans de 
162 de zile la producția- 
marfă și de 520 de zile la 
export, față de prevederile 
cincinalului). în frunte cu 
Eroul Muncii Socialiste, 
inginerul Gheorghe Mă- 
rincean, directorul fabri
cii. cu cei șase sute de 
muncitori, tehnicieni și in
gineri decorați cu ordine 
și medalii — oameni care 
au crescut miile de cadre 
noi ale intreprinderii — 
„Clujeana" și-a ciștigat o 
reputație mondială.

S-ar putea spune multe 
despre eforturile, inițiati
vele valoroase ale comu
niștilor de aici. Despre cli
matul nou, despre spiritul

luri. S-ar putea vorbi și 
despre cei 200 de oameni 
care, pe lingă munca pro
ductivă, urmează cursuri 
serale la licee și institute 
de invățâmint superior. 
Despre atelierele fabricii, 
înființate in mediul rural, 
care contribuie la folosi
rea mîiriii de lucru de la 
țară și. totodată, la dez
voltarea satelor din împre
jurimi. La „Clujeana" te 
cuprinde un sentiment de 
mindrie aparte : dacă ape
le Someșului ajung pină la 
mare, apoi creațiile oame
nilor de pe malurile sale 
ajung și mai departe, pes
te mări și oceane.

Cluj. Alma Mater Napo- 
censis. Oraș al Scolii cu 
peste 40 000 de elevi șl 
studenți. Amfiteatrele de 
aici au trăit în aceste zile 
momente de caldă emoție.

Eforturi..' încercări... reve; 
deri... despărțiri... în bănci 
s-au perindat promoții de 
acum 50 de ani ale ”“‘ 
versității clujene, 
care ne-âu ajutat 
dem lumina zilei, 
care ne-au învățat 
care se regăsesc după 
jumătate de veac in orașul 
dc pe Someș... Din aceleași 
bănci iși iau acum zborul 
cei peste 3 000 de absol
venți ai universității și ai 
institutelor superioare clu
jene. îndrumată de dascăli 
și oameni de știință de re
putație internațională, de 
academicieni prestigioși 
(Ștefan Pascu, Octavian 
Fodor, Ștefan Peterfi, Ti- 
beriu Popovici. Gâll Erno 
si mulți alții), această 
nouă pleiadă de intelec
tuali duce in toate colțu
rile țării lumina spiritua
lă a orașului de pe Someș.

Clujul. Oraș al Artei. 
Frumusețea zilei este ega
lată de frumusețea orelor 
de amurg, in care te in
cintă scenele celor două 
opere și ale celor două 
teatre... O lume de spirit 
si fantezie... Iată : cvarte
tul „Napoca", in frunte cu 
vrăjitorul arcușului, artis
tul emerit Ștefan Ruha, iși 
dă concertul jubiliar : cel 
de-al o sutălea de la inau
gurarea de-acum 10 ani. 
Haydn, Mozart, Beetho
ven... Am ascultat cvarte
tul „Napoca", 
mesager al artei 
și la Roma, unde Cetatea 
Eternă a adus un omagiu 
artiștilor clujeni... Iată și 
Filarmonica din Cluj, a- 
vindu-I la pupitru pe Emil 
Simon...

Acordurile orchestrei te 
avintă. Clujule, către sfe
rele viitorului, te îndeam
nă către o necontenită 
efervescentă creatoare, te 
îndeamnă 6ă te ridici me
reu, in simțire, gind și ac
țiune către tot ce este no
bil și uman.

Uni- 
medici 

să ve- 
dascăli 

carte, și 
o

strălucit 
noastre,

Mihnea GHEORGHIU

• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescir* : Eu slut tatăl 
copiilor — 19,30. (la Teatrul de 
vara ,.23 August") : Cinteccl din 
Bărăgan — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars 1 — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Marc din Moscova 
— 10: 16; 19,30.

lui XXX.
20.00 Panoramic științific.
20.30 Cintecele tinereții.
20,45 Roman foileton : „Jurnalul 

doctorului Finlay". Episodul 
V — „O surpriză pentru 
Janet".

21,35 Revista literar-artlstică TV.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Avanpremiera săptăminii.
17.45 Album coral. Clntâ corul 

liceului ,.Mihai Viteazul" din 
București.

18,00 Film artistic : „O părere 
deosebită". Producție a stu
diourilor cinematografice din 
R.P. Bulgaria. Premieră TV.

19,10 Jaz cu formația Sile Di- 
nicu.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Film serial pentru copil : 

Daktari.
20,25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Muzica românească în con

temporaneitate.
21.15 Baladă pentru acest pămlnt. 

Corole din cuaternar.
21.35 Desene animate.
21,50 Film documentar : Bach la 

Leipzig. Producție a studio
urilor din R.D. Germană.

Pe străvechile me
leaguri ale Mesopota- 
miei se depune, in ul
timii ani, o activitate 
continuă de ridicare e- 
conomică. Principala 
avuție națională, petro
lul, care In urma na
ționalizării cunoscutei 
firme „Irak Petroleum 
Company" a devenit 
un bun al întregii țări, 
contribuie substanțial 
la procesul de dezvol
tare. în 1973, producția 
de petrol a totalizat 
97,1 milioane tone, 
fiind cu 25 milioane 
tone mai mare decit 
în anul precedent.

Paralel cu dezvolta
rea extracției petrolie
re, guvernul irakian se 
ocupă de valorificarea 
mai complexă a acestei 
bogății, prin sporirea 
capacităților de prelu
crare și transport. In 
portul Basra a fost 
inaugurată recent o 
nouă rafinărie — a 
opta de care dispune 
țara — cu o capacitate 
de 3,5 milioane tone a- 
nual. Totodată, s-au 
luat măsuri pentru 
sporirea de aproape 
trei ori —pină in 1977 
— a capacității flotei 
de petroliere. Noi con
ducte au intrat in con
strucție sau sint pre
văzute să fie con
struite.

In același timp, se 
dezvoltă alte ramuri e- 
conomice. Industria 
textilă iși sporește vo
lumul și se moderni
zează. La Bagdad, Sa- 
mawa, Hindiya se dez
voltă industria cimen
tului. în luna aprilie 
și-a început activitatea 
o uzină de autobuze.

Bugetul irakian pe fi
nul financiar in curs 
însumează cifra record 
de 2,9 miliarde dinari 
(circa 11 miliarde de 
dolari). Diri această 
sumă, o parte impor
tantă este alocată ma
rilor proiecte de dez
voltare economică — 
hidrocentrale, baraje, 
lucrări extinse de iri
gații. Sectorului agri
col i s-au consacrat a- 
nul acesta 178 milioa
ne de dinari.

în vederea ridicării 
economice și sociale a 
satelor, autoritățile ira
kiene au anunțat ini
țierea unui plan de e- 
lectrificare a așezări
lor rurale, primele mă
suri urmind să fie tra
duse in viață intr-un 
viitor apropiat.

Un rol hotăritor în 
definirea acestor orien
tări generale ale Ira
kului in direcția dez
voltării de sine stătă
toare l-au avut două 
evenimente de Însem
nătate istorică în viața 
țării : actul de la 14 
iulie 1958 — abolirea 
monarhiei aservite in
tereselor imperialis
mului — și preluarea 
puterii, la 17 iulie 
1968. de către Partidul 
Socialist Arab Baas.

Poporul român urmă
rește cu caldă simpa
tie eforturile poporu
lui irakian consacrate 
operei de dezvoltare 
economică șl socfală. se 
bucură sincer de rea
lizările sale pe calea 
progresului. Așa cum 
se știe, între România 
și Irak s-au statornicit 
relații de colaborare

prietenească, relații ce 
cunosc o evoluție con
tinuu ascendentă. S-a 
dezvoltat și diver
sificat de la an la 
an cooperarea eco
nomică și tehnică. O 
ilustrare in acest sens 
o reprezintă și partici
parea unui număr de 
specialiști români la 
acțiunile de prospec
tări petroliere și la 
construirea unor obiec
tive ale economiei ira
kiene.

Un moment de o de
osebită însemnătate in 
evoluția relațiilor ro- 
mâno-lrakiene l-a con
stituit vizita întreprin
să in Irak, la Începutul 
acestui an. de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, la in
vitația secretarului ge
neral al Partidului So
cialist Arab Baas, pre
ședintele Republicii 
Irak, Ahmed Hassan 
Al-Bakr. Convorbirile 
care au avut loc cu 
acest prilej între con
ducătorii celor două 
țări au evidențiat do
rința comună de a.da 
un nou impuls relații
lor de prietenie și cola
borare româno-irakie- 
ne, 6pre binele ambe
lor popoare, corespun
zător intereselor luptei 
împotriva imperialis
mului, ale cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

Crăciun IONESCU

Bo-

Casa de culturâ a sindicatelor din Buzâu

CULTURAL

CARNET

SESIUNE
DE COMUNICĂRI

In cadrul manifestărilor poli
tico-ideologies și cultural-edu
cative consacrate marilor eve
nimente din acest an, la __ 
toșani a avut loc, vineri și sim- 
bătă, sesiunea de comunicări șl 
referate „Botoșanii la cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei", organizată de comitetul 
județean de partid. în deschide
re, tovarășul Petre Duminică, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid. președintele 
consiliului popular județean, a 
prezentat comunicarea „Trei de
cenii de afirmare a județului 
Botoșani pe coordonatele so
cialismului". în cadrul sesiunii, 
care s-a desfășurat in plen și 
pe secții, au fost prezentate 48 
de comunicări și referate de 
către activiști de partid, cer
cetători și cadre didactice din 
localitate și din centrele uni
versitare București, Iași și Su
ceava. (Ion Maximiuc).

EMINESCU

I ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI «ADNOTĂRI • ADNOTĂRI I
„Bucuroși de

Un frumos caiet program 
ce se tipărește in fiecare 
lună intr-o mie de exem
plare invită muncitorii 
marilor întreprinderi din 
Roman la Casa de cultură 
a sindicatelor, pentru a 
participa la Studioul mu
zical „Mihail Jora", la ce
naclul de artă plastică 
..Ștefan Luchian", la cena
clul literar ..Cezar Pe
trescu", la interesante ex
puneri pe teme politice.’ e- 
conomice, montaje literar- 
muzicale. seri de filme, 
mese rotunde, dialoguri 
tehnico-științifice etc. In 
studioul „Mihail Jora", de 
pildă, se audiază. se co
mentează lucrări din lite
ratura universală, pagini de 
muzică românească. La Ro
man fac stagiuni perma
nente Opera din Iași și Fi
larmonica din Bacău. A- 
cum se formează un pu
blic tinăr, iar studioul ca
sei de cultură constituie o 
prietenoasă invitație spre 
muzică. Pentru ca toate a- 
ceste acțiuni să fie cit mai 
interesante, pentru ca ele 
să constituie veritabile 
momente educative pentru 
publicul din localitate, 
conducerea casei de cultu
ră (îndrumător George Mi- 
halache) a adresat invitații 
unor prestigioși oameni de 
cultură și artă din țară.

oaspeți..."
Prezența lor la manifes
tări. la activitatea cenacluri
lor ar fi constituit un spri
jin competent, un stimu
lent pentru iubitorii de 
artă din Roman. Iată însă 
că repetatele solicitări au 
rămas fără răspuns. Cu 
excepția compozitorului 
D. D. Botez, oaspete frec
vent al melomanilor din 
Roman, prea rari sint oa
menii de artă și cultură, 
scriitori, dirijori, soliști, 
pictori — care au poposit 
in frumosul oraș moldo
vean...

Casa de cultură din Ro
man. cu arhitectura inspi
rată din motive populare 
moldovenești — unul din

Banalități cu
Cine deschide, Îndemnat 

de titlu, cartea Miei Dumi- 
triu — „La treisprezece ani 
și jumătate" — tipărită prin 
grija editurii ieșene Juni
mea, și speră să regăsească 
universul fascinant al ado
lescenței, dacă duce la capăt 
lectura întregului volum, 
va trebui, treptat, să-și po
tolească interesul.

Pornită de la un subiect 
promițător — viața unor 
adolescenți ai timpului 
nostru — narațiunea inaln-

zecile de așezăminte cul
turale cu care se pot min- 
dri orașele de pe întinsul 
țării — este oricind bucu
roasă de oaspeți. Oare mu
zicienii, pictorii, poeții noș
tri nu știu că există iu
bitori ai artelor care do
resc să-i cunoască, care ii 
invită la dialoguri intere
sante, la vii dezbateri, care 
doresc sâ afle cite ceva din 
experiența lor, despre 
munca lor ? Credem că 
pentru un cunoscut poet, 
pentru un scriitor, pentru 
un solist al operei sau al 
operetei, pentru un com
pozitor — prezența la ma
nifestările așezâynintelor 
culturale este o datorie de 
onoare.

Smaranda OȚEANU

adolescenți
tează greu, impotmolin- 
du-se in descripția unor 
fapte și evenimente nesem
nificative. Spiritul metodic 
al autoarei, evident in tot 
ce face, de la inventarul 
unor zile obișnuite, pină 
la o nemărturisită, insă 
prezentă listă exhaustivă a 
caracteristicilor biologice și 
psihice ale virstei, se do
vedește — insuficient ser
vit de vocația scriitoru
lui — incapabil să depă
șească simpla observație

didactică. De aici rezulta 
un simplism al compoziției, 
alcătuită prin aglomerarea 
de fapte și obiecte fără va
loare in conturarea unor 
psihologii reale. Intențiile 
autoarei eșuează în banali
tate deservind deopotrivă 
genul și cititorul. „La trei
sprezece ani și jumătate" 
râmine o carte de fișa ne
asimilate creator, pentru a 
deveni prin imagine și vi
ziune operă de artă, des
chisă surprinderii unui 
univers uman de o mare 
varietate, o lucrare care nu

„Cabinetul
O inestimabilă comoară 

artistică poate fi zilnic ad
mirată de un public nume
ros in sălile muzeelor șl 
expozițiilor noastre : pic
turi. sculpturi, tapiserii, 
lucrări de artă decorativă. 
Dar o comoară, cel puțin 
la fel de valoroasă, se află 
in afara obișnuitului circuit 
public : sute de gravuri, 
acuarele, desene, aparți- 
nind unor maeștri ai artei 
universale sau românești, 
ajung, prin însăși natura 
lor specifică, extrem de rar 
sub ochii iubitorilor artei 
plastice. Do la această pre
misă a pornit și editura 
„Meridiane" cind a inițiat 
recenta colecție intitulată 
„Cabinetul de stampe". In-

depășește suprafețele exis
tenței pentru a pătrunde in 
adincul ei.

Literatura adolescenței 
continuă să se afle — car
tea de față o demonstrea
ză — în conul de umbră 
al interesului și exigenței 
editorilor. Poate, de aceea, 
ajunsă, din cind in cind, sâ 
iasă de sub teascul vreunei 
edituri, ea stirnește o în
dreptățită curiozitate, din 
păcate rar acoperită prin 
opere de valoare.

Emil VASILESCU

de stampe"
tenția și planul de acțiune 
sint generoase : a oferi 
miilor de cititori. ca
podopere ale artei plastice 
universale, aflate în cabi
netele de stampe ale Mu
zeului de artă și Aca
demiei Republicii Socialis
te România. Primul număr 
al colecției, de o sobră dis
tincție (prezentarea artisti
că: Ioana Dragomirescu), a 
fost dedicat cunoscutelor 
„Capricii" ale lui Goya, „up 
eveniment esențial in cre
ația lui artistică", cum no
tează in sintetica mono
grafie introductivă criticul 
Modest Morariu. Urmează 
In lunile următoare 6ă in
tre in librării alte lucrări,

între care notăm : Desenul 
și acuarela engleză, Dau
mier, Peisajul in gravura 
olandeză din secolul al 
XVII-lea, Toulouse-Lau
trec, România in gravura 
și desenul european etc.

Noua colecție a editurii 
„Meridiane", realizată cu 
concursul întreprinderii 
„Arta grafică" in condiții

„Cutezătorii"
De fiecare dată, în 

tolba lor de vacanță, echi
pajele „Cutezătorilor" au 
adus și adevărate unicate 
științifice, a căror valoare 
a fost confirmată de spe
cialiștii în materie. Așa, 
bunăoară, pionierii-geologi 
au semnalat depozite de 
mică in munții Coziei, pio- 
nierii-biologi au reperat 
buretele parazit din Delta 
Dunării, care distruge scu
lele pescărești, iar pionie- 
rii-speologi au descoperit 
4 peșteri necunoscute și au 
cartat alte 12.

Nici cea de-a V-a expo
ziție „Expedițiile Cuteză
torii", deschisă recent la 
Palatul pionierilor din Ca
pitală, nu dezminte pasiu
nea de „pionieri" ai inves
tigației științifice a „Cute
zătorilor". Alături de mii 
de obiecte — cusături, țe
sături, ceramică, incrustați!

grafice deosebite, se în
scrie ca o contribuție de 
seamă la difuzarea in rin- 
dul publicului celui mai 
larg a valorilor perene ale 
artei plastice, la educația 
sa in spiritul respectului 
pentru marii creatori ai u- 
manității.
Radu 
CONSTAN TINESCU

nu se dezmint
în lemn, colecții didactice 
etc — nu lipsesc unicatele 
științifice. Străbătînd in 
drumeția lor din vara tre
cută peșterile de la Cheile 
Turzli, echipajul pionieri
lor de la Școala generală 
nr. 200 din București a 
descoperit urmele unei a- 
șezări umane din epoca 
neolitică. In expoziție, fi
laturi de bucățile de cera
mică culese, este prezenta
tă o scrisoare semnată de 
specialiști ai Muzeului de 
Istorie a României, care a- 
testă că descoperirea fă
cută de elevi „prezintă o 
deosebită importanță pen
tru istoria veche a patriei, 
aducind o nouă lumină a- 
supra culturii materiale a 
comunităților din această 
vreme".

Florica DINULESCU

Șl CREANGA
Cu prilejul împlinirii a 85 de 

ani de la moartea lui Mihai 
Eminescu, colectivul Arhivelor 
statului din Iași a organizat la 
casa memorială Ion Creangă 
din incinta Golia o expoziție 
de documente originale și foto
copii despre viața și activitatea 
lui Mihai Eminescu și Ion 
Creangă. Printre altele sint ex
puse acte de stare civilă ale 
celor doi scriitori, documente 
care atestă activitatea de revi
zor școlar a iui Mihai Emines
cu in județele Iași și Vaslui, ac
tivitatea de elev și învățător 
a lui Ion Creangă la școlile din 
Sărărle și Păcurari, precum și 
numeroase lucrări inedite din 
bogata operă a celor doi mari 
clasici ai literaturii noastre 
(Manole Corcaci).

FILARMONICA 
„BANATUL" IN ITALIA
în cadrul schimburilor cultu

rale statornicite in ultimii ani 
Intre orașele Timișoara și Mo
dena, orchestra simfonică șl 
corul filarmonicii „Banatul" au 
întreprins un turneu in Italia. 
Artiștii români au prezentat la 
Modena, Ferrara, Piacenza, Pi
sa, Bologna și in alte orașe ita
liene un număr de 8 concerte, 
audiate de peste 30 000 de me
lomani. în program au figurat, 
alături de piese simfonice și 
coruri din repertoriul clasic u- 
niversal, unele din cele mai re
prezentative creații ale compozi
torilor români, care s-au bu
curat de aprecierea unanimă a 
publicului și a criticii de spe
cialitate. (Cezar Ioana).
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cu privire la vizita in Republica Socialistă 
România a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka

l-a Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Georgr Macovescu, mtnis- 
t-ul afacerilor externe al Republicii 
Malgașe. Didicr Ratsiraka. a efec
tuat. in zilele de 9—13 iulie 1974. o 
Vizită oficială in România.

Oaspetele a fost primit de către 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, căruia i-a luminat 
un mesai personal din partea gene
ralului Gabriel Ramanantsoa. șeful 
statului și guvernului Republicii 
Malgașe.

Cu prilejul vizitei, au avut loc lu
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-mal- 
Eașe. care a analizat modul in care 
s desfășoară cooperarea economică 
dintre cele două țări si a stabilit 
noi domenii pentru diversificarea a- 
cestei cooperări.

Convorbirile dintre miniștrii afR- 
c-'rilor externe ai celor două țări, 
desfășurate intr-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, au prilejuit 
efectuarea unui larg schimb de pă
reri cu privire la stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări pe multiple 
planuri, precum $i la unele aspecte 
ale situației internaționale.

Cei doi miniștri de externe ru 
exprimat hotânrea guvernelor lor 
de a dezvolta relațiile de prietenie 
si colaborare dintre cele două țâri, 
fiind convinși că diversificarea con
tinuă a cooperării economice, cultu
rale- tebn:ce 8i științifice dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Malgașă corespunde intereselor 
celor două popoare, cauzei păcii și 
colaborării Internationale.

Cei doi miniștri de externe au e- 
xaminat unele aspecte ale situației 
internaționale actuale, apreciind că 
profundele mutatii intervenite in lu
mea contemporană evidențiază vo
ința popoarelor pentru afirmarea 
independentei si suveranității națio
nale și dezvoltarea plenară a fiecă
rei națiuni. Totodată, s-a remarcat 
tendința tot mai evidentă pentru 
afirmarea si consolidarea uhor noi 
relații Intre membrii comunității in
ternaționale. care să conducă la in
staurarea unui climat de securitate 
*i cooperare in lume. La realizarea 
unui asemenea climat sint chemate 
să participe toate statele mici, mij
locii si mari, indiferent de sistemul 
lor politic, economic sau social, pe 
baza principiilor respectării inde
pendentei și suveranității naționale, 
egalității in drepturi a tuturor sta
telor. neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță sau la amenința
rea cu forța.

Cei doi miniștri au relevat că Re
publica Socialistă România și Repu
blica Malgașă, ca țâri in curs de 
dezvoltare, consideră că reducerea 
și lichidarea decalajului crescind 
dintre tarile in curs de dezvoltare și 
cele avansate din punct de vedere 
economic reprezintă o problemă 
majoră, iar rezolvarea sa in mod 
corespunzător este esențială pentru 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale. pentru asigurarea pro
gresului omenirii.

Ei au subliniat necesitatea res
pectării stricte a dreptului inaliena
bil al fiecărui stat de a dispune in 
mod liber de bogățiile naționale și 
de toate celelalte resurse, conform 
intereselor sale, precum și a drep
tului tuturor țărilor de a avea acces 
nestingherit la cuceririle științei și 
tehnologici moderne, de a participa, 
in condiții de egalitate, la examina
rea și reglementarea problemelor 
politice, economice și monetare in
ternaționale.

Cei doi miniștri au salutat cu căl
dură importantele realizări dobindi-

Semnarea Protocolului primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare economică și tehnică 

dintre România și Republica Malgașă
La București s-a semnat, simbă- 

tă. Protocolul primei sesiuni a Co
misiei guvernamentale de cooperare 
economică și tehnică dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Malgașă. Documentul consem
nează posibilitățile pe care le au 
cele două părți de a dezvolta și di
versifica schimburile comerciale di
recte și cooperarea economică in 
condiții reciproc avantajoase in do
meniile agricol, minier, geologic, in
dustrial, precum și in alte domenii, 
inclusiv pentru formarea de cadre.

Protocolul a fost semnat, din par-
♦

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe. Didier Ratsira
ka. a părăsit simbătă dimineața Ca
pitala.

La plecare, ministrul malgaș a

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost frumoa

să și călduroasă cu deosebire In sudul 
Crișanei, Banat. Oltenia. Muntenia șl 
vestul Dobrogei, unde cerul a fost mai 
mult eenin. iar temperatura aerului 
la ora 14 a înregistrat valori de peste 
30 de grade, atinglnd. după-amiazâ. 35 
grade la Calafat și Bălleștl. In restul 
țării cerul a fost variabil si. cu to
tul local, In nordul Crișanei șl in zona 
munților Apuseni, In cursul dimineții. 

tc de popoarele Africii tn dezvolta
rea lor economică și social-polilică, 
eforturile lor pentru apărarea și 
consolidarea Independentei naționa
le. împotriva imperialismului. colo
nialismului și ncocolonialismului. Ei 
au subliniat contribuția pozitivă a 
statelor africane la dezbaterea pro
blemelor fundamentale care con
fruntă. in prezent, comunitatea in
ternațională. Totodată, au fost con
damnate cu fermitate menținerea 
sub dominație colonială a unor teri
torii de pe continentul african, poli
tica de discriminare rasială și de a- 
parthcld practicată de regimurile 
minoritare din Republica Sud-Afri- 
cană $i Rhodesia. Ei au reafirmat 
solidaritatea militantă a țârilor lor 
și hotăriroa de a acorda, in conti
nuare, sprijin material, politic și 
diplomatic mișcărilor de eliberare 
din Angola. Mozambic. Namibia in 
lupta lor dreaptă pentru ciștigaren 
independentei naționale. în această 
privință, ci au apreciat că recentele 
schimbări caro au avut loc in Por
tugalia constituie un prim pas spre 
realizarea acestui scop. Cei doi mi
niștri au salutat cu profttadă satis
facție proclamarea, ca stat indepen
dent. a Guineei-Bissau, ceea ce re
prezintă o incununare a eroicelor 
lupte duse de poporul acestei țări 
pentru ciștigarca independentei și 
suveranității naționale.

Miniștrii de externe malgaș și ro
mân au apreciat pozitiv progresele 
realizate pinâ in prezent de către 
Conferința general-europeană pen
tru securitate si cooperare. confe
rința menită să așeze relațiile dintre 
statele continentului pe baze noi, 
astfel incit să se asigure fiecărui 
stat posibilitatea de a-și concentra 
eforturile spre dezvoltarea economi- 
co-socială de sine stătătoare, in con
cordantă cu năzuințele și aspirațiile 
sale. Ei au subliniat că realizarea 
securității și consolidarea păcii in 
Europa vor contribui la promovarea 
colaborării și la întărirea securității 
in lumea intreasă.

Referitor la situația din Orientul 
Apropiat, cei doi miniștri au salutat 
ca un fapt semnificativ înțelegerile 
de dezangajare militară realizate 
pinâ acum, in vederea eliberării te
ritoriilor arabe ocupate in 1967. și 
au reafirmat necesitatea continuării 
eforturilor, pe cale politică, pentru 
a se ajunge Ia o pace justă și dura
bilă in regiune. Totodată, ei au a- 
preciat că pacea nu va putea fi re
alizată in mod efectiv decit prin ga
rantarea inte.rnațională a drepturi
lor fundamentale și imprescriptibile 
ale tuturor popoarelor din regiune, 
inclusiv ale poporului palestinean.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanta pe care Republica Socia
listă România și Republica Malgașă 
o acordă creșterii rolului O.N.U. in 
rezolvarea problemelor internațio
nale. in interesul popoarelor, in a- 
părarea principiilor dreptului inter
national și crearea unui climat de 
securitate in lume.

La încheierea convorbirilor^ mi
niștrii și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele schimbului de păreri 
și au reliefat contribuția vizitei la 
dezvoltarea legăturilor de prietenie 
$i cooperare dintre Republica So
cialistă România și Republica Mal
gașă. Deschiderea unei ambasade 
române la Tananarive va contribui 
la întărirea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe, Didier Ratsiraka, 
a reînnoit invitația adresată minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România. George Ma- 
covescu, de a face o vizită oficială 
in Republica Malgașă. Invitația a 
fost acceptată, urmind ca data să fie 
stabilită ulterior.

tea română, de Nicolae M. Nicolae, 
ministru-secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. iar 
din partea malgașă. de Didier Rat
siraka, ministrul afacerilor externe.

La semnare au fost de față Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ion Florescu. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Ion Drinceanu, ambasa
dorul țării noastre in Republica 
Malgașă.

*
fosi salutat de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și de 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

s-au semnalat averse și descărcări e- 
lectrice. în București : Vremea a fost 
irumoasă și deosebit de călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. Temperatura 
maximă a fost de 33 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
J6 și 17 iulie. In țară : Vreme căldu
roasă. Ceru] va fi variabil, mai mult 
senin in sudul tării. Izolat. în nord- 
vest, sfnt posibile ploi slabe. Vlntul va 
sufle slab, pinâ la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
10 și 20 grade. îar maximele între 23 
și 35 grade, izolat mal ridicate. In 
București : Vremea va fi frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin. Vlnt In general slab. Tempera
tura In creștere.

Manca Măncscu. prim-niinistru al 
guvernului român, a trimis o tele
gramă de condoleanțe primului mi
nistru al guvernului japonez in le
gătură cu pierderile de vieți ome
nești si materiale cauzate de taifu
nul ..Gllda", care s-a abătut asupra 
insulelor nipone.

*
Delegația Consiliului popular al 

municipiului București, condusă de 
tovarășul Ghcorghc Cioară, primarul 
general al Capitalei, care, la invita
ția guvernatorului prefecturii Rabat- 
Sale — Brahlm Frej, și n președin
telui Consiliului municiORl al orașului 
Rabat. Abdelkerlm F.1 Falous El 
Alami, a făcut o vizită in Maroc s-a 
înapoiat simbătă după-amiazâ In Ca
pitală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de membri ai conduce* 
rii Consiliului popular al municipiu
lui București.

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

*
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Franceze, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a trimis 
o telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe francez, Jean 
Sauvagnarguea.

★
Ministrul afacerilor externe. George 

Macovescu. a trimis ministrului afa
cerilor externe al Irakului. Shadhel 
Taqa. o telegramă de felicitare cu 
ocazia aniversării proclamării Repu
blicii Irak și a Zilelor Revoluției 
Naționale a acestei țări.

★
Ministrul Afacerilor Externe, 

George Macovescu, a primit, din 
partea ministrului de externe al Re
publicii Malgașe, Didier Ratsiraka, 
o telegramă de mulțumiri. pentru 
mesajul transmis cu prilejul Zilei 
naționale a acestei țări.

★
Ministrul agriculturii, industriei 

alimentare și apelor. Angelo Micu- 
lescu. a primit simbătă dimineața 
delegația Ministerului Agriculturii al 
R. P. Albania, condusă de Ilmi Zaj- 
mi. adjunct al ministrului, care face 
o vizită in țara noastră. Cu acest pri
lej au fost examinate posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării in do
meniul agriculturii intre cele două 
țări, in contextul bunelor relații sta
tornicite intre România și Albania.

La întrevedere au fost prezenți 
membri ai conducerii ministerului, 
precum și Nikolla Profi, ambasadorul 
R. P. Albania la București.

★
Simbătă dimineața a părăsit Ca

pitala delegația cooperativei agricole 
„Casa Grande" — Trujillo din Peru, 
condusă de Humberto Justiniano Sa- 
gardia, președintele cooperativei, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, delegația a fost salu
tată pe aerooortul Otopeni de Titus 
Popescu. vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

*
în zilele de 12—13 iulie, in sălile 

Palatului Justiției, a avut' loc sesiu
nea științifică jubiliară, organizată 
de Asociația Juriștilor în cinstea 
împlinirii a 30 de ani de la eli
berarea patriei și a Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Printre temele sesiunii au fost : 
„Rolul Partidului Comunist Român 
in crearea și dezvoltarea dreptului 
socialist in tara noastră" ; ..Rolul sta
tului in etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate" ; 
„Umanismul legislației penale din 
Republica Socialistă România" ; 
„Contribuția României la dezvolta
rea legalității internaționale".

în încheierea sesiunii participanta 
au adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o telegra
mă prin care iși exprimă prețuirea 
și adinca recunoștință pentru mun
ca neobosită desfășurată in vederea 
ridicării României socialiste pe noi 
culmi ale progresului și civilizației.

Totodată, juriștii din Capitală iși 
exprimă profundul lor atașament la 
politica înțeleaptă a partidului, an- 
gajindu-se să-și aducă întreaga con
tribuție la propășirea și înflorirea 
Republicii Socialiste România.

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

TENIS Echipa noastră condusă după 
proba de dublu în meciul cu Ungaria

• AZI, ULTIMELE PARTIDE DE SIMPLU • LA TORUN, IN ME
CIUL ECHIPELOR DE JUNIOARE, ROMANIA — UNGARIA 3—0

Meciul internațional amical de te
nis dintre echipele României și Un
gariei a continuat ieri după-amiază 
pe terenul clubului sportiv ..Progre
sul" din Capitală cu partida de du
blu, in care s-au intilnit cuplurile 
Ilie Năstase—Toma Ovici și Balasz 
Taroczy—Robert Mâchan. Jucătorii 
maghiari au obținut victoria in cinci 
seturi: 4—6. 6—2, 6—1, 7—9, 6—4.

După două zile de întreceri, sco
rul este favorabil cu 2—1 formației 
Ungariei.

Astăzi, cu începere de la ora 14. 
se vor disputa ultimele două partide 
de simplu. Toma Ovici va juca cu

Adunare festivă consacrată celei de a 30 a 
aniversări a eliberării Poloniei

La Casa de cultură a sindicalelor 
din Galați a avut loc. simbătă. o 
adunare <ri?tlvfi consacrată celei dc-a 
30-a aniversări a eliberării Poloniei 
de ăub jugul fascist. Au pari ici pat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ni conducerii com
binatului siderurgic, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile! gălățene, precum și spe
cialiști polonezi care iși desfășoară 
activitatea in cadrul șantierului uzi
nei cocsochimlcc.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit George Bolohan, secretar al 
Comitetului județean Galați al P.C.R.. 
care a dat expresie sentimentelor de 
prietenie frățească cu care oamenii 
muncii din județul Galați, alături de 
întregul nostru popor, urmăresc suc
cesele obținute dc poporul polonez 
in construcția socialistă. Vorbitorul a 
arătat că intre poporul român șl po
porul polonez există vechi relații, cu 
bogate tradiții, statornicite in lupta 
dusă de-a lungul istoriei pentru li
bertate și independentă națională. A- 
ceste relații au căpătat un nou con
ținut in anii socialismului, avind 
drept temelie trainică noua orînduire 
socială, ideologia marxist-leninistă, 
aspirațiile și țelurile comune in lupta 
pentru triumful socialismului și păcii.

în continuare, Wladislaw Wojtasik. 
ambasadorul Republicii Populare Po
lone la București, a trecut in revistă 
succesele obținute in cei 30 de ani de

Ministrul afacerilor externe al Republicii Indonezia 
va face o vizita oficială în România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Protocol comercial pentru anul 1975 privind schimburile 
de mărfuri intre România și Austria

La București a fost semnat sim
bătă Protocoiul comercial pentru a- 
nul 1975 privind schimburile de 
mărfuri intre România și Austria.

Protocolul româno-austriac stipu
lează liberalizarea schimburilor co
merciale dintre cele două țări, in- 
cepind cu 1 ianuarie 1975. potrivit 
documentului de aderare a Româ
niei la G.A.T.T. El reflectă interesul 
celor două țări pentru o dezvoltare 
dinamică, o lărgire substanțială și o 
diversificare continuă a comerțului 
lor reciproc.

Prima promoție a Facultății 
de ziaristică a Academiei 

„Ștefan Gheorghiu"
Simbătă dimineața, la Academia 

..Ștefan Gheorghiu" a avut loc fes
tivitatea prilejuită ‘de încheierea 
cursurilor și examenelor de diplomă 
a primei promoții a facultății de 
ziaristică.

Absolvenții primei promoții a fa
cultății de ziaristică au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune : Vă asigurăm că ne vom a- 
linia hotăriți in marele detașament 
al activiștilor partidului nostru, vom 
urma cu fermitate comunistă pre
țioasele dumneavoastră indicații da
te presei cu atitea prilejuri, astfel 
ca fiecare articol, fiecare cuvint ti
părit să fie un înflăcărat mesaj re
voluționar care să mobilizeze oame
nii muncii la înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului și statului, pen
tru transpunerea in viață a impor
tantelor sarcini rezultate din gran
diosul program elaborat de Congre
sul al X-lea și Conferința Naționa
lă ale partidului.

(Agerpres)

S. Barany, iar Ilie Năstase îl va în
tilni pe B. Tardczy.

★
în localitatea poloneză Torun au 

continuat întrecerile pentru compe
tiția internațională feminină de te
nis dotată cu ..Cupa Annie Sois- 
bault". Echipa României a ciștigat 
cu 3—0 meciul susținut cu formația 
Ungariei. Ieri, in partida de dublu, 
cuplul Virginia Ruzici — Simona 
Nunweiller a învins cu 8—6, 6—0 
perechea Magyarosi — Budai. în 
continuare, echipa noastră intilnește 
formația Suediei. 

poporul țării sale sub cnnduccren 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
in transformarea economică și socială 
a patriei, in construirea societății so
cialiste. In ridicarea continuă a nive
lului de (rai material și cultural al 
celor ce muncesc. Vorbitorul s-a re
ferii «noi la colaborarea permanentă 
dintre Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez și Partidul Comunist Român, 
subliniind importanța pe care au 
avut-o pentru întărirea prieteniei și 
colaborării frățești intilnirile dintre 
tovarășul Edward Glerek șl tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Manifestarea a fost urmata do un 
program artistic, susținut de forma
țiile ansamblului folcloric „Horinceh” 
din Galati, și dc prezentarea filmu
lui documentar „Asta este Polonia".

■Ar
Cu același prilej. ambasadorul 

R. P. Polone la București a oferit, 
simbătă scara, o recepție la care au 
participat Ghcorghe Moca și George 
Bolohan, secretari ai Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R., loan Bejan, 
prim-socretar al Comitetului muni
cipal Galați al P.C.R., președintele 
consiliului popular municipal, Cor- 
ncliu Vollncov, director general al 
combinatului siderurgic, alți repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, oameni de cultură si artă.

(Agerpres)

Indonezia, Adam Malik. împreună cu 
soția, va face o vizită oficială in 
România in a doua jumătate a lunii 
iulie a.c.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Nicolae Dumi
trescu. director in Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, iar din 
partea austriacă de dr. Max Falbl, 
consilier in Ministerul Comerțului, 
Industriei și Meseriilor.

Au fost de față Marin Ceaușescu, 
șeful Agenției economice române la 
Viena. și Rudolf Orisich, consilierul 
comercial al Austriei la București.

(Agerpres)

In concurs: Cei mai buni 
fasonatori mecanici

Suceava (Corespondentul „Scînte- 
ii“, Gh. Parascan) : Simbătă. terenu
rile frumoasei baze sportive din Lun
ca Sucevei au găzduit o competiție 
cu totul inedită — finala pe țară a 
concursului fasonatorilor mecanici 
din exploatările forestiere. Aici, 
in poligonul special amenajat, s-au 
întrecut cei mai buni 15 fasonatori 
mecanici ai țării, din II întreprin
deri forestiere de exploatare și 
transport. Rind pe rind. concurenții 
s-au perindat prin fața juriului de 
specialiști, răspunzind la proba teo
retică. în continuare, fiecare con
curent și-a dovedit măiestria in cele 
patru probe practice : pregătirea uti
lajelor, tăierea combinată, doborirea 
arborelui și tăierea crăcilor. în fi
nal, sutele de oameni ai muncii su
ceveni care au ținut să asiste la 
acest pasionant concurs au răsplă
tit cu aplauze pe primii trei clasați, 
care vor reprezenta țara noastră, ia 
concursul internațional din Norve
gia. Iată și numele celor mai buni 
trei fasonatori mecanici din exploa
tările forestiere ale țârii, in ordinea 
clasamentului: Victor Popirțac, de la 
I.F.E.T.-Bistrița, cu 463 puncte, Teo
dor Pelin, de la I.F.E.T.-Brașov, cu 
460 puncte, și Grigore Ometiță, de la 
I.F.E.T.-Suceava, cu 454 puncte.

CĂLĂRIE

„Cupa Prieteniei", la baza 

hipică din Calea Plevnei

în ziua a doua a concursului inter
național de călărie pentru juniori 
„Cupa Prieteniei", care se desfășoară 
pe baza hipică din Calea Plevnei, a 
fost programată proba individuală 
(cu obstacole de înălțime maximă 1,30 
m). Ia startul căreia s-au .aliniat 37 
de concurenți. După două baraje, vic
toria a revenit Iui Sandor Berki (Un
garia) pe calul „Sohaj" cu 0 puncte 
penalizare. Pe locul secund s-a cla
sat Ștefan Ruska (Cehoslovacia) pe 
„Fantom" — 4 p.p. (36”5/10). Locul 
trei a fost ocupat de sportiva român
că Dania Popescu pe „Sonor" — 4 p.p. 
(38”3/10).

Competiția se încheie astăzi cînd, 
de la ora 15,00, se va desfășura proba 
pe echipe.

Excelentei Sale
Domnului VALERY GISCARD D'ESTAING

Președintele Republicii Franceze

Palatul Elysâe
PARIS

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Franceze. îmi face o 
deosebită plăcere să vă transmit, în numele poporului român, al Con
siliului de Slat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, cele mai cordiale felicitări, precum și călduroase urări de 
sănătate și fericire personală, iar pentru poporul francez prieten cele 
mai bune urări de pace, prosperitate șl bunăstare.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că fructuo
sul nostru dialog va continua și in viitor pentru dezvoltarea și adin- 
cirea relațiilor tradiționale de prietenie șl cooperării dintre România 
și Franța în toate domeniile de activitate, în interesul reciproc al țărilor 
și popoarelor noastre, al cauzei destinderii, securității și cooperării în 
Europa șl in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Colaborare rodnică în spiritul 
tradiționalei prietenii

...Desene și gravuri 
de epocă, machete și 
planuri reconstituite 
— iată tot ce a mai 
rămas din reduta
bila fortăreață Basti- 
lia. simbolul monarhiei 
absolute și a reacțiu- 
nii feudale. Doar tu
riștii avizați știu că 
in stația de metrou cu 
același nume a fost 
expusă recent o lespe
de rămasa din vechea 
temniță. O singură les
pede dintr-o imensă 
citadelă. Amănuntul 
ilustrează perfect ca
racterul revoluției de 
la 14 iulie 1789, care a 
modificat structural 
viața economică, poli
tică și socială din 
Franța și a jucat un 
rol important in evo
luția progresistă a o- 
menirii.

Ginditori și oameni 
politici străluciți ai 
poporului român, prin
tre care se desprinde 
figura marelui nostru 
Nicolae Bălcescu, s-au 
inspirat din generoa
sele idei ale Revolu
ției franceze, militind 
în cursul secolului tre
cut pentru libertate 
și democrație, pentru 
progres. in cadrul 
unui stat unitar și su
veran.

Acum, la cea de-a 
185-a aniversare a 
Revoluției franceze, 
Franța se Înfățișează 
ca o țară puternic dez
voltată pe plan eco
nomie și cultural, de- 
ținind locuri de frun
te in competiția teh- 
nico-științifică inter
națională. Pronunțin- 
du-se pentru o politică 
de destindere, înțele
gere și largă colabo
rare internațională, ea 
întreține relații de 
cooperare cu zeci de 
țări, indiferent de 
orinduirea lor social- 
politică.

...Am vizitat nu de
mult un vast șantier 
infins de-a lungul 
Mării Minecii, nu de
parte de portul Dun
kerque. Printre reci
piente sferice și mii 
de conducte, am intil- 
nlt acolo un grup de 
muncitori români, su
dori de inaltă califica
re, specializați in con
strucția de instalații 
petrochimice. Am evo
cat împreună cu ei a- 
mintiri mai vechi și 
mai noi, de Ia Săvi- 
nești și Rimnicu-Vil-

cea, de la Turnu-Mâ- 
gurele și Pitești, ur
mărind itinerarele lor 
pinâ aici, la 2 500 km 
depărtare de patrie. A- 
parțlnind întreprinde
rii „ARCOM", acest 
grup de muncitori a 
reușit să realizeze 
înainte de termen lu
crările de construcții 
ce i-au fost încredin
țate pentru noua rafi
nărie de la Dunker
que, in condiții clima
terice grele și la un 
nivel de calitate foarte 
ridicat. Este un exem
plu, mic poate, din ze
cile și sutele de ac
țiuni de cooperare și 
colaborare dintre ro
mâni și francezi, care 
se pot întilni fie pe 
malurile Senei, fie in 
sudul însorit al Fran
ței, fie Ia poalele Car- 
paților.

...In Franța, ca și în 
România, este consem
nată cu satisfacție e- 
voluția pozitivă a re
lațiilor reciproce. In
tr-un supliment con
sacrat României sub 
titlul „1944—1974 : 30 
de ani de expan
siune economică", zia
rul francez „LES 
ECHOS" releva, re
cent, faptul că in
tre 1961—1972 impor
turile franceze din 
România au crescut de 
cinci ori. iar exportu
rile de 6 ori. Ziarul 
considera ca semnifi
cativă tendința de 
creștere a volumului 
de produse și echipa
mente industriale ro
mânești in schimbu
rile cu Franța, precum 
și proiectele de reali
zare a unor societăți 
mixte. Amintind că la 
ora actuală se desfă
șoară importante ac
țiuni de cooperare in 
domeniile automobilu
lui, electronicii și eli
copterelor, ziarul ară
ta că „un nou acord 
in curs de negociere 
urmează a fi semnat in 
decembrie 1974, pentru 
o perioșdă de un de
ceniu, adică pină in 
1985".

Această colaborare, 
edificatoare pentru re
lațiile de prietenie cu 
vechi tradiții, dintre 
popoarele român și 
francez, stimulată de 
afinități de limbă și 
cultură, a căpătat di
mensiuni noi in ulti
mul deceniu, mai ales 
după vizitele între

ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ
AZI, PENTRU BUCUREȘTENI

In organizarea clubului sportiv 
■municipal și a filialelor sale de sec
tor. precum și din inițiativa unor 
administrații de baze sportive, azi 
vor avea loc diferite competiții de 
masă și demonstrații sportive. De la 
ora 9,30, in sectorul 8 — la Mo- 
goșoaia — se organizează întreceri 
populare de alergări, la trasul cu 
fringhia, demonstrații de box, hal
tere, gimnastică etc., toate în cadrul 
unei ample manifestări cultural- 
sportive. Baza „Voinicelul" (sectorul 
4) va fi gazda, de asemenea de la 
ora 9,30, a unei competiții de masă 
— la volei, baschet, tenis de cimp 
etc, Pe lacul Herăstrău, un concurs 
popular de iahting. Primul start la 
ora 10. Cu Începere de la aceeași 
oră, baza sportivă „Electra" (secto
rul VII) și împrejurimile sale vor 
găzdui un concurs de biciclete. Ama
torii de fotbal din cartier sint de 
asemenea invitați la un turneu-ful- 
ger, pe terenul din incintă. 

prinse in Franța de 
președintele Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
in țara noastră de că
tre fostul președinte al 
Franței, Charles de 
Gaulle. Convorbirile 
dintre șeful statului 
român și foștii pre
ședinți ai Franței, 
Charles de Gaulle și 
Georges Pompidou, 
s-au înscris ca mo
mente de cea mai 
mare însemnătate in 
dezvoltarea relațiilor 
reciproce, la baza că
rora au fost trainic 
așezate principiile e- 
galitățil in drepturi, 
respectului indepen
dentei și suveranității 
naționale, nelmixtiunil 
și avantajului reci
proc.

O contribuție impor
tantă la dezvoltarea 
acestor relații a adus-o 
actualul președinte al 
Franței, Val^ry Gis- 
card d’Estaing, care 
pină la alegerea sa in 
funcția supremă a 
fost, in calitate de mi
nistru al economiei 
și finanțelor, copre
ședinte al Comisiei 
mixte guvernamentale 
de cooperare franco- 
română. înregistrind 
cu satisfacție evoluția 
ascendentă a raportu
rilor de colaborare 
dintre România șl 
Franța, sesiunea Comi
siei mixte guverna
mentale româno-fran- 
ceze, care a avut loc 
în această primăvară 
la București, a stabilit 
noi măsuri pentru lăr
girea relațiilor comer
ciale. pentru dezvolta
rea cooperării econo
mice. industriale și 
fehnico-științifice și a 
prevăzut noi acțiuni 
de cooperare și co
laborare între cele 
două țări.

Dezvoltarea largă a 
schimburilor econo
mice, tehnico-științifi- 
ce și culturale româ
no-franceze, lărgirea 
conlucrării pe plan po
litic în interesul secu
rității și cooperării în 
Europa și in lume 
răspund dorinței ce
lor două popoare de 
a adinei tradiționala 
prietenie dintre ele, 
precum și cauzei ge
nerale a păcii și pro
gresului.

Paul 
DIACONESCU

PENTRU AMATORII 
DE FOTBAL DIN ZONA 

hațegului

12 echipe de fotbal din zona Ha
țegului, in mare majoritate din me
diul rural, au luat parte la un cam
pionat local organizat de consiliul 
orășenesc pentru educație fizică și 
sport. Pe primele trei locuri s-au 
clasat, in ordine : A vin tul Hațeg, Ră
săritul Riu de Mori și Sănătatea Pâ- 
clișa. In principal insă, organizatorii 
și echipele înscrise au urmărit ca 
tinerii amatori de fotbal din loca
litățile respective să poată avga o 
activitate sportivă continuă. Indife
rent deci de poziția ocupată in cla
sament, campionatul amintit a dat 
satisfacții tuturor jucătorilor, inclu
siv celor din comunele Boșorod, Gân- 
țaga, Unirea, Silvaș, Plopi, Cirneștl, 
Densuș, Sântămăria-Orlea etc. (N. 
Sbuchea, coresp. voluntar).

PETRE DRĂGOESCU

La 12 iulie a încetat din viață to
varășul Petre Drăgoescu, vechi mi
litant al mișcării muncitorești și re
voluționare din țara noastră.

Născut la 2 februarie 1887 la Giur
giu, dintr-o familie muncitorească. 
Petre Drăgoescu. după terminarea 
studiilor la Facultatea de litere și 
filozofie a Universității din Bucu
rești. s-a dedicat, din anul 1912, pro
fesiunii de educator, aducind o con
tribuție apreciată la formarea și pre
gătirea multor generații de elevi.

Petre Drăgoescu a militat in rin- 
durile Partidului Social-Democrat, 
din a cărui conducere a făcut parte.

La Congresul de unificare din 1943 
a fost ales membru supleant al Co
mitetului Centra] al Partidului Mun
citoresc Român, iar la Congresele al 

VII-lea și al VIII-lea ale partidului 
— membru al Comitetului Central.

A fost ales deputat al Marii Adu
nări Naționale de-a lungul mai mul
tor legislaturi. îndeplinind și funcția 
de vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale.

Pentru merite deosebite in opera 
de construire a socialismului, a fost 
decorat cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Comitetul Municipal București 
al Partidului Comunist Român 

Ministerul Educației 
și Invățămintului

★
înhumarea va avea loc duminică, 

14 iulie, ora 14,00, la Cimitirul Ra
in vierea.

ÎN
ȘAH. — Desfășurată la Timișoara 

In Datru runde, intilnlrea internațio
nală de șah dintre selecționatele fe
minine ale României și Iugoslaviei 
s-a încheiat la egalitate : 16—16
Duncte. Cele două oartlde întrerupte 
din ultima rundă (Rodica Relcher — 
Tereza Stadler și Margareta Juncu 
Mureșan — Amalia Pihallicl) 6-au 
terminat remiză. De menționat că 
ultima partidă, decisivă pentru sta
bilirea scorului final, 6-a intrerupt 
de două ori și a durat in total 11 
ore.

POLO PE APA — A început tur
neul internațional de polo pe apă 
(juniori) de la Budapesta. Echipa 
României a învins cu scorul de 8—3 
(1—0. 3—2 2—0, 2—1) selecționata
Iranului. Ungaria—Iugoslavia 12—3 
(1-1, 4—0, 4-0, 3—2).

CÎTEVA RÎND
BASCHET — în turneul final al 

campionatului mondial masculin de 
baschet de la San Juan (Porto Rico) 
echipa Iugoslaviei a repurtat o nouă 
victorie invingind, după prelungiri, 
cu scorul de 102—99 (53—39) echipa 
Canadei. La sfirșitul timpului regu
lamentar de joc tabela de marcaj 
arăta egalitate : 90—90. Alte rezulta
te : Cuba—Spania 84—75 (39—38) ;
U.R.S.S.—Porto Rico 87—76 (44—39) ; 
S.U.A.—Brazilia 103—83 (54—32). în 
clasament conduc neînvinse echipele 
S.U.A. și Iugoslaviei.

ATLETISM — In cadrul meciului 
de atletism dintre selecționatele R.F. 
Germania și Poloniei, care 6e desfă
șoară la Augsburg, poloneza Krys- 
tyna Kasperczyk a stabilit un nou 
record mondial in proba de 400 m 
garduri, cu timpul de 56”51/100.

URI
TENIS — în sferturile de finală ale 

turneului de la DOsseldorf vest-ger- 
manul Uli Pinner a furnizat o sur
priză, intreclndu-1 cu 6—2, 6—2 pe 
Gimeno (Spania). Cehoslovacul Jan 
Nodes l-a eliminat cu 8—2, 6—3 pe 
Korpas (R. F. Germania), iar Hrbec 
(Cehoslovacia) a ciștigat cu 1—6, 
6—4, 8—6 in fața vest-germanulul 
Kuhnke.

CICLISM — Cu prilejul unei ten
tative care a avut loc pe velodromul 
din Utrecht (Olanda), ciclistul olan
dez Cees Stăm a corectat recordul 
mondial in proba de o oră cu antre
nament mecanic. Pedalind în spa
tele unei motociclete, el a parcurs în 
decurs de o oră distanța de 82 km, 
984 m și 69 cm. Vechiul record (76 
km. 871 m și 31 cm) aparținea dane
zului Oile Rillcr.

FOTBAL

F. C. Constanța—Japonia

2-1

Pe stadionul „1 Mai" din Constan
ța, aseară s-a disputat Intilnlrea in
ternațională de fotbal dintre selec
ționata Japoniei și formația F.C. 
Constanța. Partida s-a Încheiat cu 
scorul de 2-1 (2-0) in favoarea 
fotbaliștilor constănțeni, prin puncte
le marcate de Negoiescu și Constan- 
tlnescu. Golul oaspeților l-a tnscrlă 
Ogl.

Echipa japoneză susține un nou 
meci, tot la Constanța, miercuri 
seara — cu Universitatea Cluj.

CICLISM

în „Cupa Cibo" - același 

lider

Competiția ciclistă „Cupa Cibo" a 
continuat ieri cu etapa a patra, des
fășurată in circuit pe străzile orașu
lui Victoria, pe distanța de 42 km 
(20 de ture a 2,100 km fiecare tur). 
Victoria a revenit dinamovistului 
Mircca Ramașcanu, recentul cîștieă- 
tor al „Turului României", care s-a 
desprins în ultimele trei ture și a 
terminat cursa in lh 08’23”. L-au 
urmat, la 28”. Vasile Selejan șl lide
rul clasamentului general, Teodor Vasile.

Astăzi se dispută ultima etapă: 
Orașul Victoria - Figăraș - Brașov 
(102 km), sosirea urmind să aibă loc 
în fața întreprinderii de produse za
haroase „Cibo".
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La Belgrad a apărut un nou volum

KMffi CEAUSESCU- „Scrieri alese

BELGRAD 13 (Cores
pondentă de la S. Mor- 
covescu) : La Belgrad a 
văzut lumina tiparului, 
sub egida centrului edi
torial „Komunist**. un 
nou volum cuprinzind se- 
lectiuni din expunerile, 
cuvîntărlle si interviu
rile tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Intitulat „Scrieri ale
se**, volumul cuprinde o 
amplă problematică ca 
pune In evidentă cele 
mai diverse preocupări 
si reliefează, totodată, ro
lul si contribuția tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și tradu
cerea consecventă în via
tă a politicii partidului și 
6tatului nostru de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de 
promovare a unor relații 
noi în viata internațio
nală.

Prima parte a volumu
lui înmănunchează, sub 
titlul ..Calea istorică a 
Partidului Comunist Ro
mân", lucrări referitoare 
la începuturile organiză
rii clasei muncitoare, 
răspîndirea marxismului 
In România, crearea par
tidului politic revoluțio
nar al proletariatului si 
transformarea partidului 
socialist în partid comu
nist ; Partidul Comunist 
Român — nucleul, iniția
torul și organizatorul 
luptelor de clasă împotri
va exploatării, a acțiu
nilor antifasciste si an
tirăzboinice. pentru răs
turnarea dictaturii anto- 
nesciene si eliberarea tă
rii de sub dominația fas
cistă : Partidul Comunist 
Român — forța conducă
toare a maselor in revo
luția populară, in lupta 
pentru victoria socialis
mului în România.

Cea de-a doua parte — 
„Făurirea societății so
cialiste" — cuprinde lu
crări referitoare la con
struirea societății socia
liste multilateral dezvol
tate in România. Citito
rului ii sint înfățișate 
aspectele esențiale ale 
concepției și politicii 
partidului nostru privind 
dezvoltarea complexă si 
echilibrată a economiei 
naționale, munca de edu
cație ideologică a parti
dului, dezvoltarea îr.vă- 
tămintului și cercetării 
științifice, creația literar- 
artistică in slujba formă
rii omului nou. rolul

partidului și al statului 
în edificarea noii socie
tăți, dezvoltarea demo
crației «i legalității so
cialiste, înflorirea națiu
nii in condițiile socialis
mului.

Politica externă a Par
tidului Comunist Român 
face obiectul celei de-a 
treia părți a volumului. 
Textele reunite in aceas
tă parte oferă o amplă 
prezentare a punctelor 
de vedere ale partidului 
Si statului nostru legațe 
de definirea raportului 
de forte pe 'plan inter
national. coexistenta paș
nică și normele re
lațiilor dintre state, re
lațiile României cu țările 
socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, cu ță
rile capitaliste dezvoltate, 
consolidarea cursului spre 
destindere, înfăptuirea 
securității pe continentul 
european, transformarea 
Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, lichi
darea focarelor de încor
dare internațională, în
tărirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, so
lidaritatea internaționa- 
listă a P.C.R. cu partidele 
comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele democra
tice, antiimperialiste și 
progresiste din lumea în
treagă.

Ultima parte a volumu
lui este dedicată relațiilor 
de prietenie și strînsă co
laborare dintre România 
și Iugoslavia, Pagini de 
adincă semnificație pun 
în evidență tradițiile în
delungate de bună vecină
tate și conlucrare dintre 
popoarele celor două țări, 
conținutul nou și cursul 
continuu ascendent al co
laborării socialiste frățești 
româno-iugoslave, rolul de 
primă însemnătate pe 
care il au in evoluția de 
ansamblu a relațiilor din
tre Republica Socialistă 
România și R. S. F. Iu
goslavia întilnirile si con
vorbirile dintre conducă
torii partidelor și statelor 
noastre.

Ampla biografie ce pre
fațează volumul evocă pe 
larg cele mai importante 
etape ale vieții și activi
tății revoluționare a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ce se îm
pletesc strîns cu cele mal 
semnificative momente 
ale mișcării muncitorești 
din țara noastră, ale evo
luției politice, economice 
și sociale din România, 
in anii premergători ce
lui de-al doilea război 
mondial și In perioada

construcției socialismului. 
Menționind tot ceea ce a 
adus nou in viața țării 
personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in ul
timii ani, biografia sub
liniază : „Secretarul ge
neral al P.C.R. a im
primat o nouă con
cepție âespre însuși pro
cesul de conducere a vie
ții sociale. Vizitele de lu
cru, plecările pe teren, a- 
colo unde se hotărăște 
soarta noilor realizări, 
consfătuirile la fața locu
lui cu factorii incluși di
rect in acest proces au 
devenit o practică obiș
nuită care, prin eficien
ța și operativitatea sa, dă 
rezultate excepționale. Un 
asemenea mod de lucru, 
deosebit de energic, a 
devenit practica generală 
pe care o folosesc toate 
cadrele de conducere. A- 
șadar. a fost instituționa- 
Iizat dialogul neintrerupt 
cu poporul".

Referitor la politica ex
ternă se relevă că aceasta 
„a găsit in Nicolae 
Ceaușescu omul neobosit, 
activ, deosebit de dina
mic, strălucitor și pasio
nat". Menționindu-se' că 
după Congresul al IX-lea 
activitatea internațională 
a României in slujba so
cialismului a căpătat noi 
dimensiuni, in continuare 
se scrie că „acordind o 
atenție deosebită acestui 
aspect, Nicolae Ceaușescu 
a avut numeroase intil
niri cu conducătorii ță
rilor socialiste, expri- 
mind. în cursul acestor 
intilniri. precum și in nu
meroase alte prilejuri, po
ziția Partidului Comunist 
Român cu privire la ne
cesitatea întreprinderii 
tuturor măsurilor posibi
le in scopul depășirii di
vergențelor existente în
tre. țările socialiste, pen
tru întărirea colaborării 
și unității lor. Nicolae 
Ceaușescu a exprimat in
teresul permanent pen
tru crearea unui nou tip 
de relații intre țările so
cialiste care. în concepția 
lor principială și in apli
carea practică, să ofere 
un adevărat model al re
lațiilor viitoare dintre 
toate statele lumii, ea 
state independente și e- 
gale în drepturi".

In continuare se vor
bește despre opiniile tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
privind securitatea in Eu
ropa, precum și alte pro
bleme internaționale ma
jore. relevindu-se că a- 
cordă o atenție perma
nentă dezvoltării relații

lor de bună vecinătate In
tre țările balcanice, trans
formării acestei regiuni 
Intr-o zonă a păcii, prie
teniei. colaborării intre 
popoare, intr-o zonă fără 
armă nucleară.

„In cadrul acestor rela
ții. colaborarea dintre 
România și Iugoslavia s-a 
dezvoltat puternic in toa
te domeniile. La aceasta 
au contribuit șl numeroa
sele intilniri dintre pre
ședinții Iosip Broz Tito 
și Nicolae Ceaușescu care, 
de flecare dată, pe lingă 
relațiile bilaterale, au 
contribuit la reafirmarea 
pozițiilor constructive ale 
celor două țări și aborda
rea soluționării unui șir 
de probleme actuale ale 
vieții internaționale, la 
sublinierea interesului 
lor activ pentru pro
movarea țelurilor des
tinderii, securității și co
laborării internaționale. 
Aceste intilniri la nivel 
înalt se înregistrează ca 
momente importante alo 
evoluției relațiilor frățești 
dintre țările noastre so
cialiste și ca evenimente 
care, prin larga lor în
semnătate internațională, 
întăresc și mai mult edi
ficiul solid al prieteniei 
și colaborării româno-iu
goslave in interesul cau
zei generale a socialismu
lui și păcii".

„Personalitate proemi
nentă, care s-a reliefat prin 
meritele sale deosebite in 
cursul a peste patru de
cenii de luptă in rindu- 
rile mișcării revoluționa
re, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a consacrat 
întreaga sa viață și acti
vitate luptei pentru răs
turnarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc, cauzei 
eliberării naționale și so
ciale a poporului român, 
pentru ridicarea nivelului 
de trai și de civilizație 
pe culmi demne de invi
diat".

„în funcțiile de cea mai 
mare răspundere în care 
s-a aflat în partid și in 
stat, a demonstrat cali
tăți importante de con
ducător care este indiso
lubil legat de masele 
largi populare, devotat 
țării și poporului său, 
plin de dinamism și spi
rit novator, cu un larg 
orizont de cunoaștere și 
umanism profund.

In deplină putere crea
toare, in țară și în afara 
granițelor ei, înconjurat de 
respect, încredere și prie
tenie. Nicolae Ceaușescu 
contribuie, prin energia și 
talentul său, Ia crearea 
unei lumi mai bune, la 
prosperitatea ei, Ia drep
tate și pace" — se afirmă 
in încheierea biografiei.

Editat in condiții gra
fice deosebite, volumul 
cuprinde, pe prima pagi
nă. o fotografie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Apariția celui de-al 
doilea volum de lucrări 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, după cel pu
blicat de editura „Med- 
junarodna Politika" in 
anul 1970, este apreciată 
ca un eveniment edito
rial de mare semnificație, 
ce vine in intimpinarea 
interesului ce există in 
țara vecină și prietenă 
față de țara noastră, față 
de realizările ei, in con
strucția socialistă, față 
de prezența tot mai activă 
a României pe arena in
ternațională, datorită po
liticii promovate de 
Partidul Comunist Român, 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

PREȘEDINTELE SOMALIEI 
A PRIMIT DELEGAȚIA 
ECONOMICĂ ROMANĂ

MOGADISCIO 13 (Agerprcs) — 
Președintele Consiliului Revoluționar 
Suprem al Somaliei, general-maior 
Mohamed Siad Barre, a primit dele
gația economică română condusă de 
Ion Bogdan, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului șl geologiei, care, 
la invitația guvernului somalez, face 
o vizită in Somalia.

Cu acest prilej, șeful delegației ro
mâne a transmis un mesaj din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu urările dc fe
ricire și prosperitate poporului so
malez.

La rîndul său, președintele Moha
med Siad Barre a transmis un salut 
cordial tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și urări de prosperitate șl noi suc
cese poporului român in preajma ce
lei de-a XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub dominația fascistă.

Convorbiri economice 
româno-sovietice

MOSCOVA 13 (Corespondență de 
la Laurențiu Duță). — Ministrul in
dustriei ușoare al Republicii Socia
liste România. Gheorghe Cazan, a- 
flat intr-o vizită in Uniunea Sovie
tică. a avut la 12 iulie o întrevedere 
cu Boris Gordeev, adjunct al minis
trului comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice, abordind probleme referi
toare la dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de comerț exterior intre 
cele două țări. La convorbire a luat 
parte ambasadorul României in U- 
niunea Sovietică, Gheorghe Badrus.

De asemenea, ministrul român s-a 
întilnit, la ambasada țării noastre, 
cu N. N. Tarasov, ministrul indus
triei ușoare al U.R.S.S.. V. N. Doe- 
nin, ministrul construcțiilor de ma
șini pentru industria ușoară, alimen
tară și de articole de uz casnic, mi
niștri adjuncți, conducători de de
partamente din ministerele de resort 
sovietice, directori de întreprinderi 
din industria ușoară.

Președintele Algeriei 
s-a întreținut cu delegația 

U.T.C.-U.A.S.C.R.
ALGER 13 (Agerpres). — Președin

tele Algeriei, Houari Boumediene, a 
oferit o recepție in cinstea partici- 
panților Ta prima Conferință a tine
retului din țările lumii a treia de la 
Alger. în timpul recepției, șeful sta
tului algerian s-a întreținut cu dele
gația U.T.C.—U.A.S.C.R., condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R. 
De asemenea, delegația U.T.C.— 
U.A.S.C.R. a avut convorbiri cu o 
serie de personalități algeriene par
ticipante la recepție.

„Un dialog rodnic și util pentru popoarele 

ambelor țări, pentru cauza păcii"
PRESA IUGOSLAVA DESPRE REZULTATELE CONVORBIRILOR 

LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO-IUGOSLAVE
BELGRAD 13 — In editorialul 

„VIZITA RODNICA", ziarul „BOR- 
BA" scrie că intilnirea și convorbi
rile președinților Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito reprezintă un 
eveniment de mare importanță pen
tru întărirea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare multila
terală dintre cele două state și par
tide, dintre popoarele celor două 
țări. „Dialogul Tito-Ceaușescu, cu 
ton prietenesc și de lucru, a fost 
rodnic și util pentru popoarele 
ambelor țâri, care, prin colaborarea 
lor multilaterală in diferite dome
nii și sectoare — politic, economic, 
cultural — pe baza deplinei egali
tăți, respectării dezvoltării interne 
în construcția socialistă a fiecărei 
țări, precum și a situației lor in
ternaționale specifice, oferă un 
exemplu de bună vecinătate și prie
tenie".

In ceea ce privește situația po
litică internațională, ziarul subli
niază că in cursul convorbirilor 
„s-a manifestat identitatea sau 
apropierea aprecierilor șl punctelor 
de vedere".

„Intîlnirile și convorbirile tova
rășilor Tito și Ceaușescu șl ale 
colaboratorilor lor, scrie „Borba" 
in încheiere, abundă in rezultate 
rodnice concrete, foarte Importante 
pentru colaborarea in continuare cu 
mai mult succes dintre cele două 
țări, dintre cele două partide, spre 
fericirea și avantajul popoarelor 
Iugoslaviei și României, așa cum 
este fără îndoială important și pen
tru cauza păcii și proceselor din 
Europa, precum și pe un plan mal 
larg".

Revista „NIN" inserează o am

plă corespondență din București in
titulată : „MODELUL BUNEI VE
CINĂTĂȚI" in care se referă la 
rezultatele vizitei președintelui Io- 
sip Broz Tito în România. Relevind 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„este omul de stat cu care preșe
dintele Tito a avut în ultimul de
ceniu cele mal frecvente dialoguri", 
revista scrie că aceasta este „un 
indiciu impresionant al stadiului 
relațiilor, al profunzimii prieteniei 
și al coincidenței intereselor, al 
apropierii punctelor de vedere".

„Această prietenie puternică, se 
relevă in continuare in articol, 
este explicabilă din mai multe 
puncte de vedere. In ea sint in
corporate amintirile din trecut și 
cerințele prezentului. România și 
Iugoslavia au stabilit un adevărat 
record istoric : ele sint state vecine 
care niciodată nu s-au războit Au 
o mărime similară, au aproape un 
număr egal de locuitori. Ele luptă 
energic pentru respectarea strictă a 
independenței și introducerea egali
tății reale in viața internațională. 
Cu un asemenea scop și intr-un 
asemenea spirit, ambele duc o po
litică externă independentă și di
namică, foarte angajată, care tinde 
spre făurirea unei păci stabile pe 
baza dreptății, rațiunii și democra
ției internaționale. Natura acestor 
legături o constituie idealul social 
comun — socialismul — insă și res
pectul reciproc, înțelept, al spe
cificului căilor interne șl al pozi
ției internaționale. în sfîrșit, eco
nomiile lor au posibilități extraor
dinare de completare reciprocă ; 
cele două țări vecine au construit 
in comun și cu succes unul dintre 
cele mai mari sisteme hidroener

getice și de navigație din lume".
„România actuală nu manifestă 

dinamismul său numai pe plan di
plomatic (Ceaușescu s-a întilnit în 
ultimul timp cu 30 de șefi de state 
de pe diferite continente), ci șl pe 
planul ofensivei economice și teh
nologice interne, care are ca scop 
să-i asigure într-un timp relativ 
scurt biletul de intrare in rîndul 
țărilor europene industrializate".

In ceea ce privește temele inter
naționale abordate de cei doi pre
ședinți, printre altele se relevă că 
„Tito și Ceaușescu consideră că tre
buie mobilizate toate energiile po
litice pozitive de pe continentul 
nostru pentru a fi înlăturate re
zistențele negative și a folosi in
tr-o măsură deplină posibilitățile 
de asigurare a păcii și de promo
vare a colaborării".

Ziarul „OSLOBODJENIE". refe- 
rindu-se la convorbirile pe care 
președintele Tito le-a avut cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, scrie : 
„Schimbul de păreri dintre pre
ședintele Tito și gazda sa este un 
exemplu al modului in care tre
buie să se desfășoare in prezent 
și in viitor relațiile dintre două 
țări vecine".

Alt ziar iugoslav — „VIESNIK" 
— scrie : „Așa cum s-a prevăzut, 
președinții Tito și Ceaușescu au 
discutat sincer in toate temele im
portante pentru ambele țări — de 
Ia colaborarea lor multilaterală, 
despre care se poate afirma că 
este exemplară, pină la cele mai 
Importante evenimente internațio
nale in legătură cu care trebuie să 
conlucreze toate popoarele și sta
tele, indiferent de mărimea lor".

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE

IN EUROPA

„Propuneri in vederea unor relații economice 
durabile, stabile și echitabile"

GENEVA 13 (Agerprcs). — în ultima perioadă. In organele de lucru 
economice ale Conferinței pentru securitate și cooperare In Europa au 
continuat discuțiile asupra unor noi prevederi de natură sfi amplifice 
și să favorizeze relațiile economice și comerciale intre statele partici
pante și au fost convenite, in acest sens, unele formulări concrete.

Astfel, In plenara Comisiei a Il-a, 
care se ocupă cu redactarea pream
bulului, au avut loc discuții, pe ba
za unor propuneri prezentate de de
legația română, precum și dc delega
țiile Iugoslaviei și Olandei.

Propunerile celor trei țări sint 
complementare și subliniază că rela
țiile economice mondiale cunosc o 
interdependență crescindă. ceea ce 
necesită depunerea de eforturi co
mune și eficiente pentru rezolvarea 
problemelor economice internaționale 
majore, cum ar fi cele privind ma
teriile prime și energia. în acest 
context, in propunerea României se 
arată că este necesară promovarea 
unor relații economice internaționale 
durabile, stabile și echitabile, de na
tură să contribuie Ia dezvoltarea ar
monioasă a tuturor țărilor.

Tot in plenara Comisiei a II-a au 
avut loc discuții și asupra unei pro
puneri olandeze, care, in esență, 
prevede ca în definirea șl realizarea 
formelor de cooperare să se țină 
seama și de necesitatea asigurării

reciprocității obligațiilor și avanta
jelor. De menționat că în interven
țiile lor pe această temă, reprezen
tanții delegațiilor României, Iugo
slaviei, Turciei și Greciei au subliniat 
că, in condițiile existenței unor țări 
In curs de dezvoltare în Europa, 
care sint confruntate cu nevoi și 
interese specifice, apare necesar ca 
problemele acestora să fie reflecta
te corespunzător în documentele 
conferinței.

In subcomisia pentru schimburile 
comerciale au fost convenite unele 
prevederi prin care se recunoaște 
importanța adoptării de măsuri me
nite să asigure o participare mai lar
gă a întreprinderilor mici și mijlocii 
la realizarea schimburilor comercia
le între statele participante.

De asemenea, s-a adoptat un pa
ragraf care conține recomandări 
privind facilitarea instalării și func
ționării de reprezentanțe ale firme
lor comerciale, ca element de lăr
gire și consolidare a relațiilor co
merciale.

REUNIUNEA ECOSOC

„România sprijină constant îndeplinirea prevederilor 
celui de-al doilea deceniu al dezvoltării"

GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge
neva, in cadrul reuniunii Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) au loc dezbateri consa
crate evaluării strategiei internațio
nale a dezvoltării pentru cel de-al 
doilea deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare. Luînd cuvintul, 
reprezentantul român, Valeriu Tu
dor, a amintit sprijinul constant pe 
care România, ca țară socialistă în 
curs de dezvoltare, ii acorda înde
plinirii prevederilor acestui deceniu, 
precum și preocuparea țării noastre 
de a intensifica schimburile comer
ciale și cooperarea cu țările în curs 
de dezvoltare. El a arătat că ritmul 
ridicat al comerțului României cu 
aceste țări este stimulat de acordu
rile comerciale și de cooperare pe 
termen lung. Relevind eforturile 
sporite pe care le fac țările în curs 
de dezvoltare pentru punerea in va
loare a propriilor bogății naturale și 
formarea de cadre naționale, vorbi
torul a subliniat rolul important al 
cooperării internaționale in sprijinul 
țărilor in curs de dezvoltare, în
deosebi necesitatea suprimării ori
căror măsuri discriminatorii în co
merțul internațional, reducerea și 
lichidarea obstacolelor tarifare și 
netarifare, lărgirea sistemului gene
ral de preferințe nereciproce și ne-

discriminatorii în favoarea acestor 
țări, indiferent de sistemul lor eco
nomic, social și de zona geografică 
din care fac parte.

Apreciind discrepanța dintre pre
vederile inițiale ale deceniului și 
rezultatele modeste obținute pină 
acum, reprezentantul român a pro
pus ca in cursul evaluării ce se va 
efectua să aibă loc și o adaptare a 
obiectivelor deceniului in lumina 
dezbaterilor și hotăririlor recentei 
sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. vizind instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale.

DE PRtTUTINDENI
• O EXPERIENȚĂ RE

VELATOARE A TELEVI
ZIUNII AUSTRIECE. Au 
trecut aproape doi ani de dnd 
televiziunea din Austria a eli
minat din programele sale de 
la începutul serii scenele bru
tale și agresive. Măsura fusese 
luată in mod provizoriu, pină 
la elucidarea rezultatelor unei 
anchete pe tema „criminalita
tea, brutalitatea, agresiunea la 
televiziune și efectele lor asu
pra telespectatorilor". Recent, 
ancheta a fost încheiată, iar 
concluziile sale sint fără echi
voc: filmele care conțin scene da 
violență stimulează agresivita
tea tinerilor. Cu cit copiii ur
măresc mai multe asemenea 
filme, cu atit educația lor su
feră și se comportă mai brutal. 
Drept care măsura inițială de 
interzicere a prezentării unor 
asemenea filme a fost recon
firmată și. din provizorie, a 
devenit definitivă. Astfel, ra- 
dioteleviziunea austriacă se 
consideră in drept să combată 
o sursă de poluare morală.

• UNDE DUCE PRIPA 
IN FILATELIE. După cum sa 
anunță din Haga, direcția poș
telor a dispus distrugerea a 
100 000 de mărci poștale. Moti
vul : inscripția de pe ele nu 
corespunde cu realitatea. Prea 
din timp fusese imprimat tex
tul : „Olanda — campioană 
mondială 1974".

• FERME DE CREȘ
TERE A ȘTIUCILOR.
cepind din 1971, in provincia 
Son La din R.D. Vietnam se 
practică creșterea știucilor in 
cuști scufundate in ape curgă
toare. Pentru regiunile sărace 
în lacuri și heleșteie, dar bogate 
în riuri, canale și piraie, acesta 
s-a dovedit a fi un procedeu 
economic, asigurindu-se o mare 
productivitate pe metru pătrat. 
De exemplu, la stațiunea pis
cicolă a districtului Thuan 
Chau s-au obținut pe această 
cale 26,5 kg pește pe metru pă
trat.

• INVAZIA PLANTE
LOR ACVATICE aduce pre

Manifestări consacrate sărbătorii 
naționale a României

TOKIO 13 -T- (Corespondență de 
la P. Diaconu). Cu ocazia celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, profesorul 
universitar Takeshi Shlmura, pre
ședintele Asociației de prietenie Ja
ponia—România, a ținut simbătă, la 
Tokio, o conferință intitulată „Româ
nia — istoria și civilizația sa". După 
expunere, prof, universitar Atsushi 
Nauno și secretarul general al Aso
ciației de prietenie Japonia—Româ
nia. Shiro Suzuki, au răspuns la în
trebările celor prezenți. Au fost pro
iectate diapozitive infățișînd imagini 
din București și alte localități din 
țară, monumente istorice, de artă și 
cultură.

★
LIMA 13 (Agerpres). — La Aso

ciația națională a scriitorilor și ar-

tiștilor din Peru (A.N.E.A.) a fost 
organizată o seară culturală româ
nească. Cu acest prilej, a avut loc 
vernisajul expoziției omagiale „100 
de ani de la nașterea sculptorului 
român Dimitrie Paciurea" și a fost 
prezentat un recital de poezie româ
nească.

în cadrul manifestării au luat cu
vintul prof. dr. Tauro del Pino, pre
ședintele A.N.E.A., renumitul sculp
tor peruan prof. Artemio Ocana și 
scriitorul și profesorul universitar 
Francisco Bendezu. Ambasadorul 
României in Peru, Mircea Nicolaes- 
cu. a subliniat importanța actului 
istoric de Ia 23 August 1944 din 
România.

Au participat numeroși oameni de 
cultură și reprezentanți ai corpului 
diplomatic acreditați la Lima.

ZBORUL 
laboratorului 

SPAȚIAL SOVIETIC 
„SALIUT-3"

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Echl- 
pajul laboratorului spațial sovietic 
„Saliut-3“ a continuat cercetările 
privind atmosfera terestră și spațiul 
cosmic din jurul Pămîntului.

Programul experiențelor medicale 
a cuprins stabilirea, cu ajutorul unor 
aparate speciale, a gradului de adap
tare a aparatului vestibular la sta
rea de imponderabilitate. S-a conti
nuat, de asemenea, explorarea sis
temului cardio-vascular.

După cum relatează ziarul „Prav
da", pentru protejarea echipajului 
laboratorului cosmic împotriva ra
diațiilor, în cadrul stației se efec
tuează un control sever cu ajutorul 
dozimetrelor de bord. In afara sta
ției, controlul radiațiilor se efectuea
ză cu aparatele instalate pe sateliți 
artificiali ai Pămintului si cu insta
lații terestre pentru supravegherea 
activității solare. Aceste măsuri sint 
prevăzute pentru a se exclude cea 
mai mică posibilitate de iradiere a 
cosmonauților. chiar și în cazul unei 
explozii solare deosebit de puternice.

Măsurătorile științifice au demon
strat că razele cosmice solare nu a- 
ting, practic, orbitele pe care se ro
tesc navele si laboratoarele cosmice 
sovietice.

■ a ■ ■ ■ ■

agențiile de presă transmit:
Președintele Portugaliei, 

Antonio de Spinola, l-a numit sim
bătă pe colonelul Vasco Goncalves 
în funcția de prim-ministru al țării, 
anunță agențiile France Presse și 
Reuter.

La Sofia 3-3 Incheiat seslunea 
de lucru a Secretariatului general al 
Uniunii Medicale Balcanice, cu se
diul la București, organizată împreu
nă cu Secția națională bulgară a 
uniunii. Cu această ocazie, dr. M. 
Popescu-Buzeu, președinte de onoare 
și secretar general al Uniunii Medi
cale Balcanice, a fost primit de dr. 
Anghel Todorov, ministrul ocrotirii 
sănătății al R. P. Bulgaria, cu care 
a discutat măsurile organizatorice 
necesare în vederea desfășurării 
celor 12 congrese medicale interbal- 
canice. ce se vor desfășura la Sofia, 
între 15—20 septembrie 1974. în ca
drul celei de-a „12-a sâptâmini me
dicale balcanice".

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, a 
Pin-fei, a avut o convorbire cu mi
nistrul tunisian de externe, Habib 
Chatti, aflat In vizită oficială in 
R. P. Chineză, relatează agenția 
China Nouă.

Chirurgul pionier al trans
planturilor Cardiace, Christian 
Barnard, cunoscut și ca adversar al 
politicii segregaționiste a regimului 
sud-afrlcan, a scris primul său ro
man, dedicat relațiilor rasiale din 
lumea medicală sud-africană. Intitu
lat „Nedoritul", romanul, prezentind 
,viețile a doi medici, unul alb și al
tul de culoare, urmează să fie cu- 
rind publicat la Capetown.

Un aCOrd Pr^v^nc^ deschiderea 
de misiuni comerciale la Phenian și

Lima a fost semnat de reprezen
tanții guvernelor R.P.D. Coreene și 
Perului — anunță agenția A.C.T.C.

Conflictul survenit in,re s|n- 
dicatele muncitorilor din agricultură 
și organizațiile patronale din Italia, 
care dura de peste șase luni, fiind 
marcat, in acest timp, de numeroase 
greve, a luat sfîrșit Intre cele două 
părți a fost încheiat un acord care 
dă ciștig de cauză sindicatelor.

Republica Panama va con- 
tinua să acționeze pentru realizarea 
aspirațiilor sale suverane asupra 
Canalului Panama și zonei adiacen
te. a declarat ministrul de externe 
al acestei tari, Juan Antonio Tack. 
Declarația ministrului panamez sur
vine in urma hotărîrii unilaterale a 
companiei nord-americane care ad
ministrează Canalul de a majora, in 
medie cu 20 la sută, taxele de tre
cere percepute de la vasele care 
folosesc această cale interoceanică. 
Potrivit unor informații din Lima, 
guvernul peruan a subliniat că ma
jorarea taxei de trecere se va răs- 
fringe negativ asupra capacității 
competitive a exporturilor sale.

La sediul Națiunilor Unt
ie din New York s-au incheiat lu
crările celei de-a 27-a sesiuni a Co
mitetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice. 
Au fost discutate probleme privind 
intensificarea șl lărgirea cooperării 
internaționale in vederea utilizării 
spațiului cosmic In scopuri pașnice, 
In folosul tuturor popoarelor.

Un acord Pentru construire* 
unei căi ferate între capitala libia
na, Tripoli, și orașul Sfax, impor
tantă localitate din sudul Tunisiei, 
a fost semnat la Tripoli.

Costul vieții în Canada * 
atins in iunie a.c. un procent de 
creștere de 11,4 la sută față de luna 
corespunzătoare a anului trecut. A- 
cest nivel constituie un record al 
ultimilor 23 de ani. Frinarea ritmu
lui de creștere a inflației constituie 
preocuparea centrală a guvernului 
nou ales al premierului Pierre Elliott 
Trudeau, care urmează să se întru
nească marțea viitoare, în prima sa 
ședință din perioada de după ale
geri.

Falimente. poMvitcitreiorpu- 
blicate de oficiul statistic federal din 
Wiesbaden, în primele luni ale anu
lui 1974, față de perioada corespun
zătoare a anului precedent, numărul 
firmelor declarate în stare de fali
ment a crescut, în R.F.G., cu 40,7 
la sută. în timp ce media lunară a 
falimentelor a fost în anul 1970 de 
350, în 1973 ea a crescut la 459, iar 
în 1974 (primele patru luni) a ajuns 
la 600. „Anul record" rămine 1951, 
cind s-au înregistrat 5 731 de firme 
insolvente.

0 nouă Constituție ■ Re- 
publicii Burundi a fost adoptată de 
Consiliul Suprem. Potrivit noii legi 
fundamentale, secretarul general al 
Partidului Unității și Progresului 
Național (U P R O N A ) este ales 
de Congresul național al partidului 
și devine, in mod automat, președin
te al republicii și șef al guvernului.

La Buenos Hires 1 lncetat 
din viață, In urma unei sincope car
diace, Adelino Romero, secretar ge
neral al Confederației Generale a 
Muncii (C.G.T.) din Argentina.

Două puternice cutremu- 
yg s-au făcut resimțite in zona de 
frontieră dintre Panama și Colum
bia, provocind panică in rîndul 
populației locale.

judicii din ce în ce mai mari 
agriculturii din zonele tropicale 
și subtropicale ale Americii, A- 
siei și Africii. Ele astupă cana
lele de irigație, scoțind astfel 
din circuitul agricol importante 
suprafețe, devenite impractica
bile pentru cultivarea plante
lor. In sudul Rașmirului, de 
pildă, unul din sistemele de iri
gație invadate trebuie închis și 
curățat in fiecare an, ceea ce 
reduce numărul recoltelor la 
două, în loc de trei. Paralel cu 
diminuarea pe această cale a 
masei de apă disponibile, plan
tele subacvatice produc o mare 
evaporare, deoarece pompează 
apa în frunze, de unde ea se 
elimină in atmosferă. S-a cal
culat că din acest motiv eva
porarea este de cîteva ori mal 
mare la suprafața unui rezervor 
acoperit cu plante decit la a- 
ceeași suprafață de apă liberă. 
Numeroase țări afectate de fla
gelul plantelor subacvatice în
cearcă să-1 combată pe cale 
biochimică, cu ajutorul unor 
insecte, ciuperci și bacterii ca
pabile să lupte cu succes împo
triva plantelor invadatoare.

• INSTALAȚIE PEN
TRU PROTECȚIA PIETO
NILOR ACCIDENTAȚI. 
De-a lungul anilor, automobi
lele au suferit numeroase mo
dificări pentru a mări gradul 
de securitate în eventualitatea 
unor accidente. De obicei insă 
aceste modificări aveau in ve
dere securitatea conducătorilor 
auto. Pentru a-i proteja și pe 
pietoni, specialiștii de la cunos
cutele uzine britanice „Lev
land" au pus la punct un tip 
de bară de protecție bazat pe 
clasica idee a grătarului-culegă-? 
tor de la locomotiva cu aburi. 
Această bară, aflată la numai 
30 de cm de la sol, e prevăzută 
cu un cadru metalic mobil. In 
momentul ciocnirii, instalația 
intră în acțiune, iar impruden
tul pieton este cules și azvirlit 
pe capotă.

• ORAȘ MULTIMILE
NAR. In regiunea Tabqa din 
Siria au fost descoperite rui
nele unul oraș din prima jumă
tate a mileniului al doilea î.e.n. 
Arheologii au dezvelit, pină a- 
cum, fragmente de ziduri, poar
ta principală a orașului, două 
temple în care s-au găsit patru 
tăblițe cu inscripții cuneiforme, 
precum și două morminte din 
epoca de bronz. Deoarece teri
toriul unde se află aceste stră
vechi vestigii va fi inundat, ca 
urmare a construcției barajului 
de pe Eufrat, monumentele vor 
fi demontate și reconstruite in 
altă parte.

Cea mai mare platformă de 
foraj din lume în drum spre 
una din zonele de exploatare 
a petrolului din Marea Nordu
lui. Au fost construite două a- 
semenea enorme structuri de 
oțel, avînd fiecare înălțimea de 
peste 130 m și greutatea de 

20 000 de tone.
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