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Primiți cu sentimente de caldă prietenie și stimă,

Spiritul de profundă 

înțelegere dintre partidele 

și țările noastre, înfrățite 

în construcția socialistă, 

caracterizează desfășurarea
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convorbirilor româno-

bulgare la cel mai înalt nivel

TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUSESCU SI TODOR JIVKOV 
S AU AFLAT IERI 

IN MIILOCUL MUNCITORILOR BOCORESTENI

La Palatul Republicii au continuat 
în dimineața zilei de 17 iunie 1975 
convorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului' Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășii Ma

nea Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare economi
că și tehnico-științifică. loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, Nicolae Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice, Cornel Onescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Tro- 
fin Simedrea, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Din partea bulgară: tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, Aleksandăr Lilov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 

Buna aprecieri pentru produsele întreprinderii „Electronica* La fabrica de cinescoape

al P. C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Petar 
Danailov, membru al C.C. al P. C. 
Bulgar, ministrul energiei electrice, 
Tonceo Ceakîrov, membru supleant 
al C.C. al P. C. Bulgar, ministrul 
construcțiilor de mașini și metalur
giei, Andon Traikov, membru su
pleant al C.C. al P. C. Bulgar, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Liubomir Boncev, membru al 
C.C. al P. C. Bulgar, prjm-secretar 
al Comitetului județean Vidin al 
P. C. Bulgar, Ivan Abagiev, membru 
al C.C. al P. C. Bulgar, ambasadorul 
Bulgariei la București.

în spiritul relațiilor frățești de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, al senti
mentelor reciproce de stimă și pre
țuire, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au examinat în con
tinuare probleme referitoare la în
tărirea și amplificarea acestor rela
ții, la noi posibilități de extindere a 
colaborării și conlucrării multilate
rale, corespunzător intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii și socia
lismului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au abordat, de ase
menea, probleme ale vieții interna
ționale și mișcării comuniste și 
muncitorești, reafirmînd voința ce
lor două partide și state de a-și a- 
duce, și în viitor, Întreaga lor con
tribuție la întărirea unității țărilor 
socialiste, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste și progresiste, la lupta 
pentru socialism, progres economic 
și social, la statornicirea unui climat 
de destindere, securitate și coope
rare în Balcani, in Europa și în în
treaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.
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60 vizitează fabrica de calculatoare

Vizita în întreprinderi a evidențiat 
ample posibilități de intensificare a cooperării

După încheierea celei de-a doua 
runde a convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au făcut o vizită în unități econo
mice din Capitală.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au fost însoțiți de tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Gheor- 
ghe Cioară, precum și de Trofin Si
medrea, ambasadorul României la 
Sofia.

Au luat parte tovarășul Stanko To
dorov și alți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria.

Vizita, care a cuprins întreprin
deri ale industriei electronice și 
electrotehnice, a constituit, pentru 
înalții soli ai poporului frate bul
gar, un prilej de a cunoaște reali
zările obținute în acest domeniu de 
poporul român și de a discuta la 
fața locului posibilități de aprofun

IN ZIARUL DE AZI:
• Comisiile pe probleme 

— o importantă formă 
a participării activului 
la elaborarea hotărîri- 
lor și realizarea sarci
nilor organizațiilor de 
partid

• O activitate de larg in
teres social în sprijinul 
angajaților și al fami
liilor lor

• Rubricile noastre : Dis
peceratul public al in
vestițiilor ; Sport; De la 
corespondenții noștri ; 
De pretutindeni

dare a colaborării bilaterale reci
proc avantajoase.

Un mare număr de locuitori al 
Capitalei au ovaționat cu căldură 
pe întregul itinerar parcurs, în uni
tățile vizitate, pe cei doi conducă
tori de partid și de stat, exprlmind, 
prin aplauze și urale, Satisfacția de
plină față de această nouă întîlnire
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Republicii Arabe Egipt
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 17 iunie, pe 
Osman Assal, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Arabe Egipt la București,

SĂ RECOLTĂM
CU GRIJĂ

PUNEA
In județele din sudul țării se 

desfășoară din plin recoltarea or
zului, iar peste cîteva zile combi
nele vor intra și in lanurile de 
griu. Pină luni, 16 iunie, fuse
se recoltat orzul de pe 30 000 
hectare. Din județul Brăila se a- 
nunță că a început și secerișul 
griului. în general, se poate spu
ne că datorită respectării tehnolo
giilor recomandate la pregătirea 
terenului și semănat, a condițiilor 
prielnice pentru dezvoltarea cultu
rilor, recolta de cereale păioase se 
anunță bună. Ca și în ceilalți 
ani, secerișul trebuie să fie bine 
pregătit și organizat, astfel incit 
cerealele să fie strînse și să 
ajungă in timpul cel mai scurt 
din lan în magazii. Aceasta 
presupune ca toate utilajele — 
tractoare, combine, prese de ba
lotat, mijloace de transport — 
să fie temeinic pregătite, să se 
asigure suficiente spatii pentru 
depozitarea produselor, iar recep- 
ționarea lor să se facă neîntrerupt.

Există toate condițiile ca seceri
șul să se facă intr-o perioadă cit 
mai scurtă pentru a se evita pier
derile. Stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii și întreprinde
rile agricole de stat au o bună 
dotare tehnică. Ca urmare, potrivit 
programului stabilit de Ministerul 
Agriculturii, recoltatul orzului, de 
la declanșarea lucrării, se va pu
tea încheia in 3—4 zile, iar al 
griului — în 13 zile. Repararea 
utilajelor este pe terminate. Ți- 
nînd seama de neajunsurile care 
au existat in unele unități agricole 
in ce privește pregătirea mașinilor, 
organele centrale de specialitate 
au stabilit noi termene pentru în
cheierea acestor lucrări : 15 iunie 
in zonele din sud și 20 iunie în 
restul țării, încheierea repara
țiilor presupune un efort mal 
susținut din partea mecaniza-

Din Codul principiilor și normelor muncii 
si vieții comuniștilor, ale eticii 

si echității socialiste

15. Comuniștii, toți oamenii muncii stnt obligați 
să cunoască, să popularizeze și să respecte cu cea 
mai mare strictețe legile țării, să acționeze în 
spiritul legalității socialiste, să ia poziție hotărltă 
față de orice încercare de nesocotire sau încălcare 
a legilor Republicii Socialiste România.

în pagina a IV-a, comentariul nostru i

AȘA CUM ÎNTR-UN BARAI 
NU POT EXISTA FISURI...

TEATRUL
— un angajament 

al conștiinței
Curînd stagiunea se 

va încheia, curind 
teatrele își vor lua o 
scurtă vacanță, dar 
activitatea artistică, in 
acest fine de iunie, 
este departe de sem
nele oboselii sau iner
ției. Ansamblurile se 
pregătesc Intens să 
prezinte ultimele pre
miere, spectacolele ce 
se vor juca în toamnă 
au intrat în repetiții, 
se fac proiecte, se de
finitivează planuri. 
Nu-i un moment de 
relaxare, este, dimpo
trivă, un ceas febril, 
un ceas de elan. Iar 
cînd cortina va cădea 
pentru un scurt răgaz, 
va trebui să medităm 
la caracteristicile unei 
stagiuni care lasă in 
urma ei cîteva remar
cabile opere de artă 
(mă refer la „Danton", 
la „Azilul de noapte", 
la „Matca", la „Scor
pia îmblînzită"), o sta
giune care se caracte
rizează, mai ales, prin 
căile ce le-a deschis 
cu pasiune, cu energie, 
refuzînd închiderile în 
obișnuințe somnoroase 
sau în rutină.

Că avem o viață 
teatrală intensă, în a- 
cord cu preocupările 
și munca întregii na
țiuni, că spectacolele 
noastre, însuflețite de 

reale vocații, cheamă 
un public larg sînt 
fapte cunoscute. De 
altfel, o expresie a 
prețuirii de care se 
bucură în lume mișca
rea noastră artistică 
am citit-o în Împreju
rarea că la recentul 
Congres al Institutului 
Internațional de Tea-

Tnsemnări de
Radu BELIGAN

tru, România, reunind 
un număr mai mare 
de voturi decît S.U.A., 
Franța sau R.F.G., a 
fost aleasă pentru a 
treia oară consecutiv 
printre țările chemate 
să reprezinte destinele 
teatrului universal.

Evident, oamenii 
noștri de teatru, care 
au făcut mult pentru 
cultură, au încă și mai 
multe de făcut de aci 
înainte, pentru că ni
mic nu-i mai păgubi
tor culturii declt imo
bilismul și confortul 
intelectual, pentru că 
un acord între artă și 
realitate se realizează 
prințr-o permanentă 
acțiune de cunoaștere, 
de cuprindere a pre

în vizită de rămas bun, în legătură 
cu încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

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

torilor, a mecanicilor din I.A.S. și 
S.M.A. pentru pregătirea in cit 
mai bune condiții a mașinilor ne
cesare. După terminarea repara
țiilor la utilajele care sînt folosite 
la recoltare, o atenție deosebită 
trebuie acordată recepției lor ri
guroase și exigente, pentru a e- 
xista garanția că, o dată intrate în 
lan, vor funcționa fără întrerupere, 
că nu se va pierde nici un bob.

încă de pe acum trebuie creat» 
condiții optime pentru buna des
fășurare a lucrărilor în cîmp : asi
gurarea pieselor de schimb nece
sare și a cantităților de carburanți 
care să ajungă pe cel puțin 13 
zile. La Ministerul Agriculturii s-a 
constituit un colectiv care primeș
te zilnic și rezolvă solicitările pe 
care le fac direct unitățile agricole 
în legătură cu piesele de schimb. 
De asemenea. Ministerul Indus
triei Chimice a repartizat în de- 
vans, din cota trimestrului trei, 
cantităti însemnate de motorină. 
Important este ca, în timpul re
coltatului, nici un tractor, nici o 
combină să nu stea din lipsa pie
selor de schimb sau a carburanți
lor.

In vederea grăbirii secerișului, 
la indicația conducerii partidului, 
ministerul de resort organizează o 
amplă acțiune de întrajutorare în
tre județe. Astfel, unitățile agri
cole din nord, unde recoltarea 
începe mai tirziu, trimit in sud 
peste 800 combine și 730 prese de 
balotat paie. însoțite, bineînțeles, 
de mecanizatori. Au fost luate 
măsuri ca trusturile S.M.A. și sta
țiile C.F.R. să expedieze altor 
județe, cu trenuri marșrut, com
binele și presele da balotat 
paie. Unii conducători de uni
tăți agricole din județele nor
dice nu au înțeles importan-
(Contlnuare in pag. a IV-a) J

zentului, prin Inițiati
ve apte să revigoreze 
resursele de înțelegere 
și de expresie ale sce
nei. Altminteri, creația 
se atrofiază, viața de
zertează, teatrul ră- 
mine izolat și pustiu.

Departe, foarte de
parte de mine gîndul 
că tot ce am înfăptuit 
de-a lungul stagiunii 
înseamnă cîștig și mo
tiv de mulțumire. Nu 
neglijez nici treptele 
atît de diferite ale re
alizării estetice la care 
s-au urcat scrierile și 
reprezentațiile ultimu
lui an. Nu trec cu ve
derea nici stocul lătu
ralnic și împovărător 
al producțiilor consti
tuite din locuri comu
ne, nivelate, anonime, 
fără priză la real, fără 
legătură cu gîndirea și 
sensibilitatea timpului 
nostru, cu cerințele 
mesajului educativ-ar- 
tistic. Dar trebuie să 
menționez reușitele 
acestei stagiuni In 
cel puțin două direc
ții. Mai întîl, in ce pri
vește varietatea re
pertoriului. Polivalența 
programului artistic 
este, în adevăr, răs-
(Continuare 
in pag. a IV-a) 1 ___ d
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Combinatul de oțeluri speciale din
Tîrgoviște se adresează furnizorilor:

„Vă reamintim lista 
utilajelor restante11

La stațiunea didactică experimentale Belciugatele, Județul Ilfov, toate lu
crările agricole sint executate de către studenții Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Capitală. Obiectivul aparatului fotografic i-a sur

prins în timp ce prășeau porumbul

întreținerea culturilor este esențială pentru nivelul recoltei

PRĂȘIM BINE - 
CULEGEM MAI MULT

După ploile din prima parte a lunii iunie, 
urmate de creșterea temperaturii, s-a pro
dus o adevărată „explozie" în creșterea 
plantelor prășitoare. Acum trebuie să se 
intervină hotărît pentru executarea lucră
rilor de Întreținere, In principal a prășitu-

lui, de aceasta depinzind in mare măsură 
nivelul viitoarei recolte. Ce se întreprinde 
în vederea intensificării acestor lucrări T 
Iată răspunsuri din Județele Iliov, Caraș- 
Severin, Argeș și Vrancea.

Potențialul productiv al Combinatului de oțeluri speciale din Tîrgo- 
viște urmează să sporească în acest an prin intrarea în funcțiune a 
două mari obiective industriale : laminorul degroslsor și «de semifabricate 
și laminorul de benzi electrotehnice. Noile capacități sint prevăzute să 
livreze, încă din acest an, industriei constructoare de mașini și indus
triei electrotehnice peste 100 000 tone laminate sub formă de profile, 
bare și benzi. Pentru ca aceste capacități să înceapă să producă la 
termen, constructorii și-au organizat mai bine munca, au intensificat 
acțiunile menite să contribuie la industrializarea lucrărilor de construcții 
și au redistribuit, în funcție de necesități, mijloacele mecanice și forța 
de muncă de care dispun. La rîndul său, beneficiarul a alcătuit echipe 
de montori care au executat in regie proprie un mare volum de lucrări. 
Rezultatul : numeroase fronturi de lucru au fost puse la dispoziția 
montorilor în avans. Cu toate acestea, ritmul de lucru pe șantierele 
respective nu se încadrează în prevederile din graficele de execuție. 
Cauzele ? Unele întreprinderi nu și-au onorat la termen obligațiile 
privind livrarea echipamentelor și utilajelor contractate și, ca atare, 
multe lucrări sint rămase în urmă.

în vederea recuperării restanțelor și pentru a nu se periclita ter
menul de punere în funcțiune a celor două mari capacități industriale, 
comitetul județean de partid a luat inițiativa ca un colectiv de specia
liști să se deplaseze la furnizorii din țară. Acțiunea a fost fructuoasă. 
Comitetele de partid și colectivele de Ia „Unio“ — Satu-Marp, Uzina 
mecanică Timișoara, întreprinderea constructoare de mașini Reșița ș.a. 
s-au dovedit receptive la solicitările oțelarilor dîmbovițeni și s-au an
gajat să-și sporească eforturile pentru a livra grabnic întreaga cantitate 
de utilaje contractată. Dar eforturile acestor colective, ca de altfel și 
ale altor colaboratori angajați în realizarea celor două mari 
laminoare, nu pot avea rezultatele scontate cită vreme alte unități eco
nomice întirzie să livreze o serie de utilaje. Tocmai de aceea, colec
tivul combinatului din Tîrgoviște adresează un apel tovărășesc urmă
toarelor întreprinderi :

Ilfov. S-a constatat, atît din datele 
operative de la direcția agricolă, cit 
mai ales din situația din teren, că 
starea de îmburuienire a culturilor 
este destul de puternică. Aceasta in
dică faptul că nu toate organele și 
organizațiile de partid, cadrele de 
conducere din unități și specialiștii au 
acționat hotărît pentru mobilizarea 
tuturor forțelor la executarea lucră
rilor de întreținere. Pînă la sfîrșitul 
săptămînii trecute, la întreprinderile 
agricole de stat Prundu și Minăsti- 
rea, la unele cooperative agricole 
de producție — Bărcănești, Con- 
deești, Mirșa, Roșiori, Greaca șl 
altele mai erau neprășite suprafețe 
însemnate cu porumb. Este adevărat, 
condițiile de lucru din acest an nu 
sint dintre cele mai prielnice, dar în 
multe dintre unitățile citate, și în al
tele. așa cum ne spunea ing. Carol 
Gaghi, director adjunct al direcției 
agricole, așteptarea este echiva
lentă cu diminuarea recoltei. Pen
tru înlăturarea acestei stări de 
lucruri, biroul Comitetului jude
țean de partid Ilfov a stabilit apli
carea unor măsuri urgente. Este 
vorba de mobilizarea tuturor forțelor 
de la sate în vederea grăbirii lucră
rilor de întreținere. In acest scop, 
activiștii de partid și ai consiliilor 
populare urmăresc direct pe tăren, in 
unități desfășurarea lucrărilor, spriji

nă organizațiile de partid și condu
cerile unităților agricole să mobili
zeze oamenii, rezolvă pe loc proble
mele legate de organizarea muncii. 
Rezultatele n-au întîrziat să se vadă, 
Peste tot se constată o activă pre
zență la lucru. Luni au fost centrali
zate date noi cu privire la desfă
șurarea lucrărilor agricole. Prașila I 
s-a încheiat pe toate suprafețele. In 
cooperativele agricole prașila a doua 
mecanică s-a făcut pe 63 la sută din 
suprafețe, iar cea manuală — pe 
50 la sută. Sint multe unități 
— întreprinderile agricole de stat 
Sărulești, Urziceni, Buftea, Bucșani, 
Afumați, cooperativele agricole Gur- 
bănești, Gîrbovi, Ulmeni, Vedea. Giur
giu, Spanțov, Movilița, Frăsinet — 
în care, datorită organizării și*  mo
bilizării forțelor, folosirii fiecărei ore 
bune de muncă, lucrările de întreți
nere a culturilor prășitoare sint 
avansate. (Alex. Brad).

V
Caraș-Severin. Datorită ploilor 

abundente căzute multe zile la rînd 
in județulvCaraș-Severin, lucrările de 
întreținere a culturilor au întîrziat, 
iar pe unele suprafețe de teren băl
tește apa. Cunoscînd această situație, 
biroul comitetului județean de partid 
a indicat organizațiilor de partid să 
antreneze pe toți locuitorii satelor la 
efectuarea lucrărilor de întreținere a

culturilor, precum și la evacuarea 
apei. Intr-o singură zi, duminică, in 
cooperativele agricole și în fermele 
I.A.S., datorită unei ample partici
pări la muncă, au fost prășite, pentru 
întîia oară, 1 700 ha, ceea ce atestă 
posibilități deosebite pentru recupe
rarea rămînerii in urmă la execu
tarea acestei lucrări. Tot duminică, 
alte 500 ha au fost prășite a doua 
oară. De luni, lucrările s-au inten
sificat și mai mult. Ing. Gheorghe 
Nacev, președintele consiliului inter- 
cooperatist Bozovici, pe care l-am în- 
tîlnit pe teren, ne-a spus că în 
această parte a județului indicațiile 
biroului comitetului județean de 
partid de a mobiliza la lucru toți lo
cuitorii satelor dau bune rezultate. 
In toate cele 9 unități din raza con
siliului au fost obținute ritmuri ridi
cate la prășit. Duminică și luni 
au lucrat intens și cooperato
rii din Moldova Veche, Ilidia și 
Moceriș. Cu toate acestea, sint încă 
zone în județul Caraș-Severin unde 
activitatea pe ogoare, deși bu
ruienile sint deosebit de mari, este 
sub așteptări. La C.A.P. Ezeriș, Bre- 
bu, ca și in zona pe care o servește 
S.M.A. Zăgujeni, lucrările sint mult 
rămase în urmă. Sub pretextul că 
„apa continuă să băltească" s-a lu
crat cu forțe foarte restrinse. (Ni
colae Catană).

Argeș. După ce ploile au încetat, 
avind in vedere dezvoltarea culturi
lor, organele de specialitate au sta
bilit ca la porumb să se aplice, în 
mod obligatoriu, a treia prașilă me
canică și manuală. „Cîștigăm prin 
această lucrare — ne spunea tov. Ion 
Neamu, directorul S.M.A. Miroși — 
200 kg porumb boabe în plus la hec
tar. Munca este bine organizată, cul
tivatoarele execută zilnic prașila a 
treia pe 800 pînă la 1 000 hectare cu 
porumb, ceea ce ne dă garanția că în 
4—5 zile vom încheia această lucrare 
pe întreaga suprafață". Terenul oferă 
aspecte de muncă demne de consem
nat. La Ungheni, Strîmbeni, Surdu- 
lești, utilajele și oamenii lucrează, 
de asemenea, cu spor. Alături de pă
rinții lor am văzut aici participînd 
la prășit și mulți școlari. In alte zone 
ale județului, precipitațiile stînjenesc 
într-o măsură munca pe ogoare. La 
indicația biroului comitetului jude
țean de partid s-au întreprins măsuri 
în vederea scurgerii apelor. De la in- 
ginerul-șef al cooperativei Humele, 
Ion Bratu, aflăm că pe sute de hec
tare ocupate de prășitoare se efec
tuează cu sapele șanțuri de scurgere 
a apei. După cum am aflat de la 
Trustul de mecanizare Argeș, în ul
timele 5 zile s-au prășit mecanic și 
manual 15 000 ha. (Gh. Cirstea).

Vrancea. Cuvîntul de ordine, In 
aceste zile, pe meleagurile Vrancei 
este ca toți țăranii cooperatori, me
canizatorii să participe la lucrările de 
întreținere. De asemenea, organiza
țiile de partid au antrenat la prășit 
numeroși angajați din întreprinderi, 
elevi etc. Ce rezultate au fost obți
nute ? „La chemarea organizațiilor 
de partid — relata tov. Mihai Dumi
tru, secretarul Comitetului orășenesc 
de partid Odobești — aproape 150 de 
lucrători din unitățile economice și 
instituțiile din orașe au participat, 
după orele de program, la prășitul 
manual al porumbului pe terenul în
treprinderii agricole de stat. Elevii 
liceului agricol și din școlile gene
rale au ieșit în mare număr la mun
ca cîmpului. Despre ajutorul pri
mit în aceste zile la efectua
rea urgentă a lucrărilor de sezon 
ne-a vorbit și tov. Ion Popa, pre
ședintele C.A.P. Balotești : „La fer
ma nr. 1, alături de țăranii coopera
tori au prășit porumbul și elevii din 
localitate, iar elevii de la școala din 
satul Găgești au legat lăstarii de vie. 
După orele de program sint prezenți 
in cîmp și angajații instituțiilor din 
comună. Aceștia s-au alăturat mem
brilor de familie, care lucrează in 
acord global". Asemenea imagini sînt 
întilnite în multe alte localități. 
(Dan Drăgulescu).

1 ÎNTREPRINDERII MECANICE DE UTILAJ CHIMIC DIN CA
PITALĂ : să expedieze de urgență următoarele utilaje nelivrate 
în termen: 8 condensatoare de amestec, două prerăcitoare, re- 

zervor pentru acid sulfuric' și două vase de depozitare a soluțiilor 
consumate.

2 ÎNTREPRINDERII METALURGICE — AIUD : să lichideze ră- 
mînerile în urmă la 40 de poziții de instalații, utilaje și piese 
care, în total, însumează 487,8 tone. între acestea, sint multe 

utilaje care necesită un volum mare de lucrări la montaj : cuptor de 
uscare, cărucior rulator, cărucior rulou și cuptorul continuu.

3
role

ÎNTREPRINDERII „23 AUGUST" BUCUREȘTI : să livreze grabnic 
Cele 219 tone utilaje, cit însumează restanțele acestei unități eco
nomice. Dintre aceste utilaje amintim : cale cu role libere, ansamble 
de ghidaje și clapete cu acționare mecanică și manuala.

Răspunsul unităților vizate
întreprinderea mecanica 

de utilaj chimic 
din Capitală : 

„Restanțele vor fi 
lichidate în mare parte 

pînă la sfîrșitul lunii 
iunie"

Ing. Petre Fluture, directorul în
treprinderii : „În prezent este a- 
sigurată baza materială pentru 
toate comenzile, multe dintre a- 
cestea fiind în fază de finalizare. 
Ca atare, asigurăm Combinatul de 
oțeluri speciale din Tîrgoviște că 
restanțele vor fi neîntîrziat lichi
date ; din cele 17 poziții de utilaje, 
cu termene de livrare depășite și 
cu scadență apropiată, 15 poziții 
vor fi executate și expediate pînă 
Ia sfîrșitul acestei luni. Vom face 
totul ca utilajele la care se referă 
celelalte două poziții să fie livrate 
grabnic, cel tîrziu în prima decadă 
a lunii iulie. Menționez însă că 
proiectele de execuție nu au fost 
predate la timp de beneficiar, res
pectiv de combinatul din Tîrgoviș
te, ele fiind clarificate, în totali
tate, abia în luna martie".

întreprinderea 
metalurgică din Aiud : 

„Am eșalonat riguros 
livrările și ne vom 

respecta cuvîntul44
Ing. Mircea Popa, directorul 

tehnic al întreprinderii : „Cauzele 
care au dus la nerespectarea ter
menelor contractuale diferă de la 
un produs Ia altul. La cuptorul de 
uscare, bunăoară, ușile de încăr
care și descărcare, precum și plă
cile frontale s-au comandat de 
beneficiar abia în trimestrul I*.c.;  
cărucioarele pentru rulouri nu 
s-au livrat în termen, deoarece 
beneficiarul ne-a asigurat reperele 
din import după expirarea terme

„Dispecerul public" adaugă...
în cea mai mare parte, deci, răminerile în urmi vor fi recuperate 

in scurtă vreme. Ca atare, cadrelor din, conducerea întreprinderilor 
furnizoare le revine obligația de mare răspundere de a urmări cu 
toată stăruința stadiul realizării fiecărui utilaj și contract în parte, 
de a lua imediat măsuri, în cazul în care apar deficiențe în pro
cesul de producție. Nimic nu trebuie precupețit pentru ca utilajele 
să ajungă la timp pe șantierele din Tîrgoviște. Dar nu oricum, „la 
tonaj", ci utilaj cu utilaj, piesă cu piesă, la termenele și în ordinea 
prevăzută in graficele de montaj. Totodată, este locul să men
ționăm că in răspunsul întreprinderii metalurgice — Aiud se fac 
precizări doar la utilajele nominal amintite de tovarășii de la com
binatul din Tîrgoviște. Sperăm însă că practic și aici se va ac
ționa cu hotărîre și fermitate pentru recuperarea integrală și 
rapidă a răminerilor în urmă, intrucit această unitate are cele mai 
mari restanțe în livrarea utilajelor.

Din răspunsurile întreprinderilor vizate se desprinde și un alt 
aspect care condiționează fabricarea și livrarea la termen a uti
lajelor de către unitățile furnizoare : asigurarea din timp de către 
beneficiarul de investiți! a comenzilor și documentațiilor de execuție. 
In cazul combinatului din Tîrgoviște, acest lucru s-a făcut, uneori, 
cu întîrziere. Consecințele unei asemenea practici s-au văzut și nu 
insistăm asupra lor. Dacă ne-am oprit asupra acestei probleme, am 
făcut-o numai pentru a reaminti și altor beneficiari de investiții 
că termenele de predare a documentațiilor de execuție și a co
menzilor sint prevăzute cu claritate prin acte normative, de la care 
nimănui nu ii este îngăduit să se abată.

Iile ȘTEFAN 
Constantin SOCI

nului contractual, iar la cărucioa
rele buclatoare, unele colaborări nu 
s-au putut asigura decit in luna 
aprilie a.c. De aici, o serie în
treagă de neajunsuri în aprovizio
narea cu materii prime și mate
riale. Colectivul întreprinderii noas
tre este hotărît să acorde combi
natului din Tîrgoviște tot sprijinul 
său în realizarea la timp a in
vestițiilor. Astfel, printr-o mobi; 
lizare mai intensă a forțelor . și 
resurselor de care dispunem, pînă 
la 1Q iunie am livrat 4 cărucioare 
pentru rulouri și ne angajăm să 
livrăm pînă la 20 iunie — 2 căru
cioare buclatoare, pînă la 30 iunie
— 10 cărucioare pentru rulouri și 8 
cărucioare buclatoare, cu excepția 
rolelor care urmează a se cauciuca 
la Făgăraș, iar in a doua decadă 
a lunii iulie — și cuptorul de us
care, împreună cu toate anexele. 
Sîntem hotărîți să ne ținem de 
cuvînt, să respectăm întocmai a- 
ceastă eșalonare a livrărilor".

întreprinderea 
„23 August" 

din București: 

„Utilajele sint în fază 
înaintată de execuție"

Ing. Dumitru Mihalea, șeful 
secției utilaje complexe : „Combi
natul de oțeluri speciale din Tîrgo
viște a prezentat cu întîrziere co
menzile pentru utilajele din acest 
an. Totuși, colectivul secției, noas
tre s-a angajat să nu precupe
țească nimic pentru a onora la 
timp aceste comenzi. De altfel, 
produsele menționate nominal in 
apelul combinatului de la Tîrgo
viște au și fost expediate. In con
tinuare, depunem toate eforturile 
pentru ca, în luna iunie, să exe
cutăm și să livrăm alte 224 tone 
utilaje, unele chiar în avans față 
de termenele contractuale. Aceste 
utilaje sint de acum în fază 
înaintată de execuție. în ce ne 
privește, sîntem ferm hotărîți să 
ne respectăm întocmai obligațiile 
asumate. Aceasta depinde insă și 
de operativitatea cu care va ac
ționa beneficiarul din Tîrgoviște 
pentru soluționarea unor probleme
— cum ar fi cauciucarea rolelor — 
ce intră în competența sa".

Intr-una din secțiile întreprinderii 
constructoare de mașini din Reșița

Foto : S. Cristian

0 ACTIVITATE DE LARG INTERES SOCIAL 
in sprijinul angajaților și al familiilor lor

Nu demult, s-au împlinit 4 ani de la 
intrarea în vigoare a Legii privind 
organizarea și funcționarea cantine- 
lor-restaurant. Prevederile ei, rezul
tatele concrete ale aplicării în prac
tică situează această lege în rîndul 
măsurilor de ordin social de o deose
bită importanță adoptate în ultimii 
ani de conducerea partidului și sta
tului nostru pentru îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului, pentru asigurarea unei a- 
iimentații sănătoase și raționale, pen
tru ușurarea muncii gospodărești a 
femeilor din producție.

In acest răstimp, la redacția zia
rului nostru au sosit numeroasa 
scrisori din partea oamenilor mun
cii prin care se apreciază efectele 
pozitive ale noii reglementări, 
contribuția adusă de cantinele-res- 
taurant la îmbunătățirea condiți
ilor de viață. Astăzi, ca și in 
perioada premergătoare adoptării 
legii — cînd proiectul a fost supus 
unei largi dezbateri publice și îmbu
nătățit pe baza observațiilor formu
late — propunerile și sugestiile cetă
țenilor, ale specialiștilor continuă să 
ofere permanent celor în drept posi
bilitatea de a acționa pentru o și mai 
bună organizare și gospodărire a 
cantinelor, pentru generalizarea ex
perienței pozitive , acumulate ps 
parcursul anilor.

In acest scop a fost organizată și 
Consfătuirea pe țară cu cadrele de 
bază din rețeaua de cantine și 
cantine-restaurant (consfătuire la 
care ziarul nostru s-a mai refe
rit într-un articol anterior). Or
ganizarea acestei consfătuiri, la in
dicația conducerii de partid și de 
stat, reflectă încă o dată grija sta
tornică ce se manifestă la noi in 
țară față de condițiile de alimentație 
rațională a oamenilor muncii, inte
resul care se acordă folosirii judicioa
se a timpului celor angajați, spriji
nirii muncii femeilor în gospodărie. 
Din consfătuire a reieșit că prin 
aplicarea prevederilor Legii nr. 9 
s-au asigurat atit creșterea numă
rului de cantine (cu circa 28 
la sută pe total cantine și aproa
pe 40 la sută la cantinele-restaurant

COMISIILE PE PROBLEME
o importantă 

hotăririlor și
Activitatea comisiilor pe probleme 

ale comitetelor de partid reflectă 
preocuparea statornică a partidului 
nostru pentru aplicarea în viață, la 
toate eșaloanele structurii organiza
torice, a principiului conducerii și 
muncii colective, pentru întărirea 
continuă a caracterului democratic 
al deciziilor, pentru antrenarea sis
tematică a activului de partid, la e- 
laborarea și înfăptuirea hotăririlor. 
Prezentăm în rîndurile de față ex
periența organizației de partid de la 
întreprinderea de utilaj și piese de 
schimb din București.

Potrivit indicațiilor și în raport 
cu sarcinile concrete ale organiza
ției, aici au fost constituite trei co
misii : comisia pentru problemele or
ganizatorice de partid, ale activită
ții organizațiilor de masă și obștești ; 
comisia pentru problemele ideologice, 
ale activității politice, culturale și de 
educație socialistă ; comisia pentru 
probleme de cadre de partid și de 
stat. In componența acestora intră 
62 de tovarăși : toți membrii comite
tului de partid, membri ai birourilor 
organizațiilor de bază, alți membri 
de partid — șefi de ateliere, de 
secții, de servicii, maiștri și munci
tori fruntași, tineri de curînd primiți 
în organizație oameni care se 
bucură de prestigiu și autoritate în 
rîndurile întregului colectiv.

— Deși a trecut puțin timp de la 
constituirea și confirmarea în actuala 
formă a comisiilor pe probleme — 
spunea tovarășul Constantin Geor

față de 1971), cit și mai buna lor gos
podărire, ceea ce s-a reflectat în 
sporirea — de peste circa 2,5 ori — a 
numărului celor care apelează azi la 
serviciile cantinelor-restaurant și ale 
unităților lor anexe. Extinderea re
țelei de cantine și a capacității lor, 
de servire s-a realizat — fapt demn 
de reținut — în condițiile în care a 
avut loc și o îmbunătățire a calității 
mesei, a diversificării meniuri
lor și, în mod deosebit, a accesibili
tății și stabilității preturilor. Reține 
în mod deosebit atenția faptul că,

Cîteva învățăminte și direcții de acțiune în aplicarea 
Legii privind organizarea cantinelor-restaurant

In ultimii patru ani, costul mediu al 
meniurilor fixe la abonați s-a men
ținut practic la nivelul anului 1971 
— adică la 5,50 lei. Acest lucru se 
datorează, in primul rind, facilităților 
prevăzute prin lege pentru cantinele- 
restaurant : prioritate in aprovizio
nare, scutire de impozit pe circulația 
mărfurilor, cedarea integrală a raba
tului comercial al mărfurilor cu care 
se aprovizionează cantinele, scutirea 
acestora de impozite la beneficiile 
realizate etc. Sînt facilități care la 
nivelul unui an reprezintă o dimi
nuare a cheltuielilor cantinelor — și 
deci a contribuției bănești a abona- 
ților — cu zeci de milioane de lei, 

îmbunătățirea meniurilor și diver
sificarea lor se datoresc însă și va
lorificării inițiativelor gospodărești 
apărute în numeroase localități pri
vind organizarea — pe lingă canti
nele existente — a unor gospodării 
anexe proprii de creștere a anima
lelor și păsărilor, a unor grădini le
gumicole și de zarzavat. Avantajele 
acestor anexe gospodărești, care au 
livrat în ultimii ani însemnate canti
tăți de produse cantinelor, la un 
preț de cost mult mai redus decit 
cel de pe piață (de pildă, cantinele 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara, „Electroputere" Craiova ș.ș. 
și-au asigurat anul trecut prin gos

formă a participării activului la elaborarea 
realizarea sarcinilor organizațiilor de partid
gescu, secretarul comitetului de 
partid — ele au trecut în mod sus
ținut Ia activitate, comitetul de 
partid avind grijă ca programele tri
mestriale de lucru ale acestora, pe 
care le-a aprobat, să se înscrie în o- 
biectivete majore, imediate șl de 
perspectivă aid organizației. n

Să ilustrăm aceste afirmații. Creș

VIAȚA DE PARTID
terea rolului politic conducător al or
ganizațiilor de partid și perfecționa
rea stilului lor de muncă constituie 
un obiectiv major al comitetului de 
partid, care a orientat în acest sens 
și preocupările comisiei pentru pro
blemele organizatorice de partid, ale 
activității organizațiilor de masă și 
obștești (conducerea acestei comisii 
a fost încredințată responsabilului cu 
probleme organizatorice din co
mitet). Pornind de la constatarea că 
atît unele organizații de bază și 
chiar comitetul de partid uneori nu 
urmăresc modul cum se îndeplinesc 
hotărîrile proprii, comisia a inițiat o 
analiză. în acest scop, colective 
restrinse au studiat stadiul îndepli
nirii 1 hotăririlor tuturor organiza
țiilor de bază și ale comitetului, iar 
materialul întocmit a fost supus dez
baterii in comitetul de partid. 
In baza propunerilor și a concluzii

podăriile anexe cea mai mare parte 
din carnea de porc necesară aprovi
zionării la un preț de cost de numai 
7,50 lei/kg) pledează cit se poate de 
convingător pentru extinderea și ge
neralizarea organizării lor.

în condițiile opțiunii unui număr 
tot mai mare de oameni ai muncii 
pentru serviciile cantinelor este ne
cesar să se acționeze — în paralel cu 
dezvoltarea în continuare a rețelei 
de cantine — și pentru apropierea 
unităților de alimentație de locul de 
muncă, astfel îneît tot mai mulți 

muncitori din secții și ateliere să 
poată avea la îndemînă meniuri calde 
ori gustări gata preparate, fără a se 
mai deplasa pînă la sala principală a 
cantinei. Tocmai de aceea la consfă
tuire s-a subliniat necesitatea ca, pe 
viitor, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 9, consiliile și comitetele 
oamenilor muncii din ministere, cen
trale și întreprinderi să acționeze, 
împreună cu organele comerciale de 
specialitate, pentru extinderea rețelei 
de microcantine și bufete de Incintă 
(pînă la sfîrșitul anului vor lua 
ființă alte 100 de rrficrocantine), 
astfel ca, în toate unitățile economice, 
oricit de mici ar fi ele, să se asi
gure posibilități îmbunătățite de ali
mentație pentru toți angajații.

Sintetizînd experiența pozitivă a- 
cumulată pînă acum și criticind u- 
nele neajunsuri care mai persistă, 
consfătuirea a elaborat un plan în 
care sînt stabilite sarcini precise 
pentru ministere, organizațiile de sin
dicat și tineret, pentru organele co
merțului, privind îmbunătățirea și 
dezvoltarea activității cantinelor în 
perioada următoare. Transcriem pe 
scurt din acest plan :

• se va extinde, în continuare, re
țeaua de cantine, microcantine și 
bufete de incintă — mai ales în ca

lor ce s-au desprins, începind din 
trimestrul II al anului a fost ini
țiat și pus în aplicare un sistem 
de urmărire a hotăririlor, pe do
menii : economice, ale muncii po- 
litico-ideologice, organizatorice. Co
misia a mai fost antrenată și la e- 
fectuarea unei analize privind e- 
fectivul, compoziția și structura or

ganizațiilor de partid, ceea ce a 
făcut ca, în momentul de față, în 
cele șase organizații de bază, aproape 
60 de tineri să fie dați în răspunde
rea unor comuniști cu experiență, 
spre a-i pregăti în vederea primirii 
în partid.

Un rol important s-a dovedit a a- 
vea și comisia pentru problemele 
ideologice, ale activității politice, 
culturale și de educație socialistă. 
Această comisie — a cărei răspunde
re a fost încredințată responsabilu
lui cu propaganda din comitetul de 
partid — a realizat un studiu pri
vind organizarea muncii politico- 
educative. Măsurile adoptate pentru 
a asigura un caracter concret, viu, 
mobilizator acestei activități au con
tribuit în bună măsură —• așa cum 
se apreciază în întreprindere — la 
îndeplinirea sarcinilor cincinalului 
înainte de termen.

drul actualelor și viitoarelor platfor
me industriale — în conformitate cu 
prevederile viitorului plan cincinal ; 
întreprinderile care nu au cantine 
proprii vor trebui să identifice 
capacitățile suplimentare disponibile 
la cantinele existente in apropiere și 
vor solicita să li se furnizeze mîn- 
care gata preparată, pe care să o 
servească angajaților în microcanti- 
ne proprii ; pentru întreprinderile a- 
gricole și de construcții se va analiza 
posibilitatea realizării unui tip îm
bunătățit de microcantină mobilă ;

• se va examina gradul de dotare 
a tuturor cantinelor existente și se 
vor lua măsuri de îmbunătățire a 
înzestrării lor (cu prilejul consfătuirii 
a fost organizată și o expoziție de 
utilaje comerciale și de bucătărie — 
cu posibilitatea contractării lor), în 
cadrul noilor dotări punindu-se ac
cent pe introducerea și extinderea 
autoservirii, a mecanizării muncii in 
bucătărie etc. ;

• pentru îmbunătățirea, In conti
nuare, a calității mesei, pentru 
diversificarea meniurilor, se vor 
elabora un ghid orientativ de pro
duse culinare specifice cantinelor, 
vor fi cuprinși în cursurile de 
perfecționare ale Întreprinderilor de 
alimentație publică toți șefii de can
tine și bucătării, iar acolo unde este 
nevoie vor fi detașate temporar ca
dre bine pregătite din restaurante.

Simpla enumerare a acestor mă
suri — care nu epuizează decit par
țial conținutul planului amintit 
— arată preocuparea organelor In
vestite cu atribuții în aplicarea 
legii, pentru asigurarea unei aprovi
zionări tot mai bune a oamenilor 
muncii, a membrilor lor de familie, 
pentru ușurarea activității în gospo
dărie a femeilor angajate în produc
ție, pentru promovarea unei alimen
tații raționale și consistente. Impor
tant este acum ca toate cele prevă
zute să fie realizate integral și cu 
bune rezultate.

Mihai IONESCU 
Constantin PRIESCU

Să ne oprim, de exemplu, șl la 
agitația vizuală. Menținută in actua
litate, atît pe ansamblul uzinei, cit 
și în secții, ea pune în atenția 
colectivului sarcinile privind re
ducerea cheltuielilor materiale și 
de producție, reducerea efortului 
valutar, calificarea și integrarea 
tuturor la nivelul sarcinilor ac
tuale. Membrii comisiei asigură, lu
nar, reîmprospătarea panourilor din 
secții și de la cabinetul de științe 
sociale, a graficelor, a unui nou mij
loc de agitație pe care-1 reprezintă 
așa-numita „carte deschisă" (este 
vorba de un dispozitiv cu 12 file ac
ționate electric, care evocă con
tribuția fiecărui compartiment la re
alizarea sarcinilor de plan), urmă
resc apariția gazetelor de perete și 
satirice, a panourilor de fruntași etc. 
Tot prin grija acestei comisii au fost 
elaborate .recent bibliografiile și te- 
maticile pentru convorbirile de în
cheiere a anului de studiu in invă- 
țămîntul de partid, se asigură con
sultații pentru cursanți la cabinetul 
de științe sociale, sînt ajutați în pre
gătire studenții anului III ai filialei 
universității serale de partid, care 
funcționează In întreprindere.

Comisia pentru probleme de cadre 
de partid și de stat — condusă de 
secretarul comitetului — a fost an
trenată de comitetul de partid, ime
diat ce a fost constituită, la îndepli
nirea unei importante sarcini — sta
bilirea rezervei de cadre pentru ac
tivitatea de partid și a organizațiilor 
de masă. Membrii săi desfășoară In 
momentul de față, pe baza unei te
matici amănunțite, un studiu al mo
dului cum se realizează creșterea, 
selecționarea și promovarea cadrelor 
în întreprindere, urmărindu-se ca în 
cel mai scurt timp să se asigure în 
conducerea tuturor compartimentelor 
puternice nuclee de partid. Totodată, 
comisia și-a propus elaborarea de 
propuneri vizind perfecționarea sis
temului de pregătire profesională și 
politică a cadrelor din uzină.

Comitetul de partid inițiază și 
studii comune a două sau chiar 
ale tuturor celor trei comisii, o- 
rientîndu-se astfel spre o activita
te mai largă, mai profundă. Iată un 
exemplu. In cursul anului trecut, co
mitetul de partid a analizat, în ca
drul preocupărilor pentru perfecțio
narea activității tuturor organismelor 
colective, eficiența cu care comitetul 
oamenilor muncii folosește comisiile 
sale pe domenii. Continuînd acțiunea, 
comitetul de partid preconizează, pen
tru trimestrul III, o analiză a modu
lui cum se finalizează măsurile re
zultate din Studiile efectuate de co
misiile pe domenii In direcția creș
terii eficienței economice, dezbaterea 
urmînd să aibă loc într-o plenară 
comună a comitetului de partid și a 
comitetului oamenilor muncii. Mate
rialul pentru plenară va fi pregătit 
de comisia pentru problemele orga
nizatorice de partid, ale activității 
organizațiilor de masă și obștești îm
preună cu consiliul de control mun
citoresc.

Iată doar cîteva aspecte din acti
vitatea comisiilor pe probleme din- 
tr-o mare uzină bucureșteană. Per
fecționarea activității acestor comisii 
se impune cu atit mai mult cu cit 
acțiunile de pînă acum relevă efi
ciența lor.

Marla BABOIAN

Conserve din nona recoltă
TULCEA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Vasile Nicolae). — La Între
prinderea de prelucrare și indus
trializare a legumelor și fructelor 
„Dunărea" Tulcea a început cam
pania de fabricare a conservelor din 
noua recoltă. Planul primei decade 
din luna iunie a fost îndeplinit cu 
trei zile înainte de termen. In de
pozitele de produse finite au intrat 
circa 750 tone conserve din mazăre 
(ceea ce înseamnă 25 la sută din 
planul anual), 2 tone sparanghel fi 
3 tone gem de căpșuni.
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TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU Șl TODOR JIVKOV

S-AU AFLAT IERI ÎN MIJLOCUL MUNCITORILOR BUCUREȘTENI

Imagini din timpul vizitei înalților oaspeți în întreprinderile bucureștene

(Urmare din pag. I)
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, care, ca și întîlnirile

anterioare, va avea un rol de im
portanță hotărîtoare în dezvoltarea 
continuă, ascendentă, a raporturilor 
de prietenie și colaborare frățească.

La Fabrica de calculatoare-București
Prima unitate vizitată a fost Fa

brica de calculatoare — București. 
Aici tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov sint salutați de Con
stantin Ionescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicii, de membrii conducerii 
unității, care, în cuvinte calde, ex
primă bucuria întregului colectiv de 
a-i avea ca oaspeți.

Directorul fabricii. Sandu Segal, 
prezintă etapele principale- ale creă
rii și dezvoltării acestei întreprin
deri, perspectivele sale de viitor. în 
acest cadru sint înfățișate cele trei 
grupe mari de produse ce se reali
zează aici — mașini de facturat și 
contabilizat din generațiile a Il-a și 
a IlI-a, calculatoarele electronice u- 
niversale, precum și calculatoarele 
de birou și de buzunar — rod al in
vestiției de inteligență a specialiști
lor români, care au materializat, in
tr-un termen extrem de scurt, cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii mondiale în acest domeniu.

în fața unora dintre ultimele pro
duse realizate are loc o discuție pri
vind colaborarea româno-bulgară în 
acest sector. Se arată că în prezent 
au loc convorbiri vizînd extinderea

colaborării și cooperării cu fabrica 
similară din Silistra (R.P. Bulgaria), 
în domeniul calculatoarelor mici. 
Se subliniază, totodată, că unul 
din calculatoarele românești se 
află spre testare în Bulgaria. De 
asemenea, sint prezentate și unele 
subansamble realizate în Bulgaria, 
care, la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sint folosite în prezent 
la calculatoarele. Felix C-32. Tovară
șul Todor Jivkov se interesează de 
realitatea pieselor realizate de specia
liștii bulgari și primește asigurări că 
ele sint foarte bune. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază ca foar
te bună și la nivelul cerințelor co
laborarea româno-bulgară in acest 
domeniu.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere lămuriri în legătură 
cu modul în care acest colectiv frun
taș se preocupă de diversificarea și 
modernizarea produselor, de proce
sele de fabricație puse la punct de 
specialiști. în acest cadru, secretarul 
general al partidului apreciază une
le utilaje realizate prin autoutilare, 
recomandînd să se continue crearea 
unor mașini și aparaturi de înaltă 
tehnicitate.

Cu un interes deosebit este urmă
rit modul cum s-a rezolvat problema 
creării de matrițe speciale necesare 
fabricării ecranelor și tuburilor, pre
cum și a transportului automat al 
produselor, probleme rezolvate în 
conformitate cu indicațiile secretaru
lui general al partidului.

Și la această fabrică tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește progre
sele înregistrate în sporirea și mo
dernizarea producției, în ridicarea e- 
ficienței întregii activități economi
ce, pe baza sporirii productivității 
muncii. Avînd în vedere faptul că 
aici se produc o serie de lămpi spe
ciale, în discuția cu ministrul de re
sort, secretarul general al partidului 
recomandă să se studieze problema 
introducerii în iluminatul public a 
lămpilor cu tuburi de vapori de 
mercur, mult mai eficiente și ieftine.

La întreprinderea „Electronica"
Ultimul obiectiv vizitat pe platfor

ma Pipera l-a constituit întreprinde
rea „Electronica", unde oaspeții au 
avut posibilitatea să cunoască o 
altă realizare de seamă a industriei 
noastre : gama largă a aparatelor de 
radio și televizoare produse aici.

Parcurgînd sectoarele productive, 
solii poporului bulgar au cuvinte de 
apreciere față de dotările moderne, 
față de procesele de muncă avansate, 
care permit obținerea unor produse 
de înaltă calitate.

în timpul vizitei, gazdele arată că 
indicațiile secretarului general al 
partidului privind folosirea mai ra
țională a spațiilor de producție au

fost materializate prin montarea a 
noi benzi de fabricație, fapt care a 
permis sporirea productivității mun
cii pe angajat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază această; realiza
re , și recomandă, totodată, specialiș
tilor să acționeze pentru accelerarea 
punerii în fabricația de serie a noi
lor tipuri de televizoare create aici.

La fiecare din întreprinderile vizi
tate, tovarășul Todor Jivkov a felici
tat călduros pe muncitorii, tehnicie
nii și specialiștii români, urîndu-le 
noi succese în dezvoltarea industriei 
electrotehnice și electronice româ
nești.

SOSIREA
LA SINAIA

La fabrica de cinescoape
Același dialog viu, fructuos, îl re

găsim la Fabrica de cinescoape, 
unde directorul Alexandru Pascale se 
referă la colaborarea cu fabrica pe 
profil similar din Sliven, colaborare 
ce își arată din plin roadele prin obți
nerea de produse de o calitate supe
rioară. Se arată, de pildă, că apara
tura românească de preconectat 
este folosită cu succes în industria 
electronică bulgară, fapt care des
chide perspective bune amplificării 
conlucrării în această direcție.

în cadrul unei expoziții la care 
prezintă produse și alte unități ale 
industriei electronice și electroteh
nicii românești — Institutul de cer
cetări pentru mijloace de automati
zare, I.P.R.S. Băneasa, întreprinde
rea „Conect" și întreprinderea de a-

paratură electrică de măsurat și con
trol — sînt înfățișate ultimele reali
zări obținute în acest domeniu, pre
cum și legăturile existente cu uni
tăți similare din Bulgaria. Se rele
vă, de pildă, faptul că producem în 
comun unele aparaturi moderne, 
România exportînd în Bulgaria o 
serie de produse, cum ar fi diode sau 
aparaturi de tehnică electronică pro
fesională.

Vlzitîndu-se apoi moderna tur
nătorie de sticlă pentru cinescoape 
și ecrane, înalții oaspeți bulgari iau 
cunoștință de procesele tehnologice 
avansate aplicate aici, de modul efi
cient în care este organizată pro
ducția, elogiind priceperea muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor ro
mâni.

De la „Electronica", coloana ofi
cială de mașini s-a îndreptat apoi 
spre aeroportul Băneasa, unde to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, împreună cu tovarășii Manea 
Mănescu și Stanko Todorov, s-au 
îmbarcat la (bordul unor elicoptere 
plecînd spre Sinaia.

La aeroport, cei doi conducători 
de partid și de stat au fost salutați 
de tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Iosif Uglar, Ion Ioniță.

Numeroși bucureșteni, aflați pe 
aeroport, au salutat cu căldură, cu 
sentimente de înaltă stimă și pre
țuire, pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, ovaționînd pentru 
prietenia româno-bulgară, pentru 
conlucrarea frățească dintre cele 
două partide, țări și popoare.

în drum spre Sinaia, elicopterul 
prezidențial a survolat complexul pe
trochimic de la Brazi, una din cele 
mai reprezentative unități a indus
triei petrochimice românești.
„în continuare, după ce a survolat 

peisajul industrial și frumusețile na
turale ale văii Prahovei, elicopterul 
prezidențial aterizează la Sinaia, pe 
una din pajiștile cunoscutului parc al 
Pelișorului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov sînt salutați 
de tovarășul Ion Catrinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., care le urează un călduros 
bun venit. Sînt de față membri ai 
biroului Comitetului județean de 
partid Prahova și ai biroului Comi
tetului orășenesc de partid Sinaia.

Tinere, în costume populare, spe
cifice locului, oferă buchete de flori 
înalților oaspeți.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov se îndreaptă apoi spre 
reședințele oficiale, situate In cadrul 
pitoresc al parcului.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, s-au reîntîlnit, la Sinaia, 
în cadrul unui dejun, care s-a des
fășurat într-o ambianță caldă, prie
tenească.

La dejun au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului -^Politic- Exeoutiv al CAi al 
P.C.R.,' prim-ministru al Gilverhului 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășul Todor Jivkov au continuat 
schimbul prietenesc de vederi cu pri
lejul dineului pe care l-au luat îm
preună, într-o ambianță de caldă 
cordialitate.

La dineu au participat tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui, loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, Trofin Si- 
medrea, ambasadorul României la 
Sofia.

Au luat parte tovarășii Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Aleksandăr Lilov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Tonceo Ceakîrov, mem
bru supleant al C.C. al P.C. Bul
gar, ministrul construcțiilor de ma
șini și metalurgiei, Liubomir Bon- 
cev, membru al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vidin al P.C. Bulgar, Ivan A- 
bagiev, membru al C.C. al P.C. Bul
gar, ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.Pretutindeni, primire entuziastă, aplauze șl ural»
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4 500 kg grîu Ia hectar pe 500 ha 

cultivate, cu 500 kg peste prevede
rile planului • 16 000 kg știuleti la 
hectar pe 150 ha și 12 000 kg știuleți 
de pe 1 050 ha, in medie cu 3 460 kg 
știuleți Ia hectar peste pian • 60 000 
kg sfeclă de zahăr de pe 275 ha cul
tivate, cu 16 000 kg la hectar peste 
media planificată. Acestea sînt pro
ducțiile pe care cooperatorii din 
Izbiceni-Olt s-au angajat să le ob
țină, în acest an, pe terenuri 
irigate, la principalele culturi. 
Acestea sînt obiectivele cuprin
se .in chemarea la întrecere so
cialistă adresată către toate coope
rativele agricole de producție și aso
ciațiile intercooperatiste, către în
treaga țărănime cooperatistă. Cifrele 
amintite sînt afișate vizibil, la sediul 
cooperativei și în centrul civic al co
munei, astfel îneît cooperatorii, me
canizatorii, toți locuitorii comunei 
au permanent în față obiectivele pe 
care și le-au propus. Totodată, lunar, 
la locurile de muncă, se afișează 
rezultatele în întrecere.

— La noi — ne spunea toy. Paul 
Ștreche, secretarul comitetului co
munal de partid și primarul comunei 
— toți locuitorii sînt angajați în în
trecere, există o mobilizare generală 
pentru realizarea angajamentelor 
din chemare. Am reușit să sădim în 
conștiința fiecăruia convingerea că, 
numai acționînd Cu toate forțele, 
executînd la timp și de calitate toa
te lucrările, se pot obține producțiile 
pe care ni le-am propus.

Producțiile pe care cooperatorii din 
Izbiceni și le-au propus să le ob
țină sînt, fără îndoială, foarte mari. 
De aceea, am urmărit ce se face aici 
pentru a fi realizate. Ni s-a spus că 
sarcinile de producție au fost repar
tizate pe ferme și formații de mun
că, stabilindu-se tehnologii diferen
țiate, în funcție de potențialul 
productiv al fiecărei parcele, de 
baza tehnico-materială, structura so
iurilor și hibrizilor cultivați. Nu-i 
ceva neobișnuit. Ceea ce reține însă 
atenția este modul cum lucrează me-. 

canizatorii, cooperatorii și specia
liștii din Izbiceni pentru îndeplini
rea angajamentelor. Cît vezi cu 
ochii, numai culturi de grîu, po
rumb. sfeclă de zahăr etc. frumoase, 
dezvoltate viguros, bine întreținute. 
Dar pînă la toamnă mai este. Care 
este totuși garanția realizării recol
telor stabilite ? „Pentru producții ri
dicate trebuie să aplici și tehnologii 
adecvate, ne spunea inginerul șef al

COOPERATORII DE EA IZBICENI-OET 
AU LANSAT CHEMAREA EA ÎNTRECERE

...și acum demonstrează cum poate fi cîștigată
cooperativei, tov. Ion Bordei. Un 
exemplu. La cultura porumbului, 
pentru o producție de 16 000 kg știu
leți la hectar, am aplicat o tehnolo
gie și o alta pentru 12 000 kg știu
leți la hectar. Diferențele intre ele 
constau în cantitățile de îngrășămin
te chimice și naturale aplicate, den
sitate, hibridul folosit și modul de 
erbicidare. Dar nu-i vorba numai de 
a stabili o tehnologie ; este nevoie, 
mai presus de orice, de o disciplină 
fermă pentru aplicarea ei. Cu atît 
mai mult cu cîț noi lucrăm cu plante 
vii/ care resimt imediat neglijarea 
oricărui factor, lucru ce se răsfrînge 
asupra nivelului producției. De 
aceea, punem mare preț pe respec
tarea riguroasă a tehnologiei la fie
care cultură".

Intr-adevăr, la Izbiceni există • 

disciplină fermă de producție. Su
portul îl constituie organizarea 
exemplară a muncii. La cele patru 
ferme de cîmp, munca este organi
zată în acord global, echipele mixte 
formate din mecanizatori și coopera
tori executînd toate lucrările : de la 
arat la recoltatul, transportul și în- 
magazinarea producției. „în acest 
fel — ne spunea mecanizatorul Ilie 
Ortacu, șeful formațiunii mixte de la 

ferma unu — pe lingă răspunderea 
colectivă, s-a întărit și răspunderea 
individuală a fiecărui mecanizator și 
cooperator pentru executarea la 
timp și de calitate superioară a tu
turor lucrărilor prevăzute în tehno
logia fiecărei culturi".

Deși sumare, aceste Imagini înfă
țișează sugestiv organizarea temeini
că a muncii și climatul în care se 
lucrează la Izbiceni : cu sîrg, price
pere și răspundere comunistă pen
tru îndeplinirea punct cu punct a 
angajamentelor. în cîmp, toate for
țele sînt concentrate acum și la exe
cutarea celei de-a treia prașile ma
nuale la sfecla de zahăr. împreună 
cu secretarul comitetului comunal 
de partid și inginerul șef, ne oprim 
la capătul unei parcele cu plante 
frumos dezvoltate. De la tov. Paul 

Ștreche, secretarul comitetului co
munal de partid, aflăm că, după se
mănat, toată suprafața — 275 ha — 
cu sfeclă de zahăr, din cauza unui 
vînt puternic, a trebuit să fie reîn- 
sămînțată. Totul părea pierdut. Dar 
mecanizatorii și cooperatorii, în 
frunte cu comuniștii nu s-au împă
cat cu acest gînd. Terenul a fost ni
velat și însămînțat în timp record. 
Acum, datorită irigării de aprovizio
nare și celor trei prașile făcute la 
timp, sfecla de zahăr se prezintă ex
celent. „Este numai un exemplu 
care oglindește seriozitatea și răs
punderea cu care acționează mecani
zatorii și cooperatorii din Izbiceni 
pentru realizarea angajamentelor 
din chemare. Lucrările de recoltare 
a cerealelor păioase au fost pregătite 
în cele mai mici amănunte, astfel ca 
nici un bob să nu se risipească. Se
cerișul orzului, care a început cu 
cîteva zile în urmă, constituie doar 
o „repetiție" pentru marea bătălie : 
recoltarea griului. Munca la seceriș 
este organizată în flux continuu. 
Imediat după recoltat, terenul este 
eliberat și pregătit pentru însămîn- 
țarea porumbului în cultură dublă.

— Ce părere aveți, tovarășe Ștre
che, vor cîștiga cooperatorii din Iz
biceni întrecerea ?

— Către acest țel sînt îndreptate 
toate eforturile.

îmi întorc privirea către inginerul 
șef.

— După cum vedeți, nu prea e 
timp și este prea devreme să anti
cipăm. La toamnă, da. Acum avem 
încă multe de făcut. Știm că și în 
alte locuri se muncește la fel de 
bine și, de aceea, facem tot ce ne 
stă în putință pentru a cîștiga între
cerea.

Modestie exagerată ? Nu ! Sînt 
cuvinte izvorîte din conștiința că 
numai prin muncă susținută, tenace, 
angajamentele pot deveni realitate. 
Și, într-adevăr, la Izbiceni se mun
cește cu rîvnă, cu stăruință pentru 
onorarea cuvîntului dat.

Aurel PAPAD1UC

Au îndeplinit planul cincinal
într-o telegramă adresată Comi

tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român. Biroul 
Comitetului orășenesc de partid 
Tg. Secuiesc anunță îndeplinirea 
sarcinilor producției globale in
dustriale aferente orașului pentru 
întregul cincinal. în această peri
oadă — se arată în telegramă — 
producția industrială a orașului Tg. 
Secuiesc a crescut de peste 10 ori, 
ceea ce reprezintă o ilustrare fide
lă a politicii Partidului Comunist 
Român . de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul patriei. în acest moment 
cu semnificații deosebite, gîndurile 
noastre se îndreaptă cu deosebită 
recunoștință și mulțumire către 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care purtați o

Realizări remarcabile 
ale siderurgiștilor gălățeni

La Combinatul siderurgic din 
Galați au fost realizate, peste plan, 
de la începutul anului, circa 20 000 
tone oțel de convertizor și electric. 
Acestui succes de prestigiu înregis
trat de colectivul uzinei oțelării- 
refractare 1 se adaugă alte nume
roase fapte de muncă, materializate 
în însemnate depășiri ale sarcinilor 
de plan la zi. Astfel, de la începu
tul anului s-au produs suplimentar, 
pină marți 17 iunie, 30 000 tone cocs 
metalurgic, 16 000 tone fontă brută, 
34 000 tone sleburi de relaminare, 
aproape 7 000 tone laminate finite 
pline, aproape 10 000 tone tablă și

grijă părintească tuturor locuitori
lor patriei, militați neobosit pentru 
asigurarea deplinei egalități a oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. (Agerpres)

• întreprinderea textilă „Bumba
cul" din Timișoara anunță îndepli
nirea sarcinilor actualului cincinal 
la producția globală. Este a 20-a 
unitate industrială timișeană care 
înregistrează acest succes de presti
giu. în ultimele zile au mai rapor
tat îndeplinirea planului cincinal 
colectivele întreprinderii de mate
riale de construcții „Ceramica" din 
Jimbolia, filaturii de mătase natu
rală din Lugoj și altele. Potrivit 
calculelor, se estimează că cele 20 de 
întreprinderi industriale timișene 
vor realiza pînă la sfîrșitul anului 
o producție globală suplimentară de 
peste 3 miliarde lei. (Cezar Ioana).

bandă laminată la rece etc. în rln- 
dul suoceselor de prestigiu se în
scrie și îndeplinirea sarcinilor cin
cinalului de către Uzina de piese 
de schimb și reparații siderurgice, 
important obiectiv de pe platforma 
combinatului siderurgic gălățean. 
Muncitorii, tehnicienii și' inginerii 
acestei uzine s-au angajat să pro
ducă suplimentar, pină la sfîrșitul 
anului, peste 9 000 tone mașini și 
utilaje, 12 500 tone construcții me
talice, 5 200 tone piese brut forjate, 
aproape 10 000 tone piese turnate 
din oțel. (Dan Plăeșu, coresponden
tul „Scînteii").

ÎM JUDEȚUL BRĂILA

S-a încheiat 
recoltatul orzului

Luni, 16 iunie, a avut Ioc Ia Brăi
la adunarea activului de partid din 
agricultură al comitetului județean 
de partid, în care s-au stabilit în 
detaliu măsurile politice, tehnice și 
organizatorice prin a căror aplicare 
în toate unitățile agricole — de stat 
și cooperatiste — recoltarea griu
lui să se desfășoare în timp scurt 
și fără pierderi. Ca un cuvînt de 
ordine s-a stabilit instituirea re
gulii ca în toată perioada campaniei 
cind se lucrează în program de 
zi-lumină secretarii, membrii bi
roului comitetului județean de 
partid, alte cadre, precum și fac
torii de răspundere din comune, de 
la unitățile S.M.A. și I.A.S.. din coo
perativele agricole, toți specialiștii 
să se afle neîntrerupt — de la ivi
tul zorilor pînă la înserat — în 
mijlocul lucrătorilor ogoarelor, pen
tru a lua pe loc, operativ, măsu
rile ce se impun în vederea desfă
șurării în flux continuu și în cele 
mai bune condiții a recoltării griu
lui, eliberării terenului, transportă
rii producției, fertilizării solului și 
insămînțării culturilor duble. Asea
ră s-au primit două vești : în timp 
ce ultimele unități agricole rapor
tau încheierea recoltării orzului de 
pe cele peste 8 000 de hectare afec
tate acestei culturi, în alte unități 
din județul Brăila, acolo unde sta
rea culturilor a permis, combinele 
au intrat în lanuri începînd recol
tatul griului timpuriu. (Constantin 
Moraru).
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în lumina Codului etic, societatea te întreabă:

CUM TRĂIEȘTI? CUM MUNCEȘTI?
Cu cîțiva ani în urmă s-a produs ■ 

la o întreprindere comercială din 
București următoarea întîmplare ce 
friza ridicolul. Se ținea o expu
nere cu caracter educativ pe tema 
respectării legalității. în timp ce în 
adunare se vehiculau fraze gene
rale despre corectitudine, 
cițiva 
mion 
decît 
dicat

o Întrebare sub-

popularizezi 
eficientă Iega-

pentru comu- 
muncil.

afară, 
șnapani sustrăgeau un ca- 

cu marfă. Pățania, mai mult 
o simplă coincidentă, a ri- 
în ochii comuniștilor din u-

nitatea respectivă 
stanțială : ce în
seamnă, de fapt, să ...
cu 
litatea socialistă 
și să acționezi cu 
consecvență in 
spiritul ei ?

Cunoașterea, po
pularizarea, res
pectarea strictă a 
normelor de drept, 
acționarea în spi
ritul legalității 
socialiste și adop
tarea unei poziții 
hotărîte față de 
orice încercare de 
nesocotire a legi
lor tării noastre 
constituie obliga
ții morale deose
bit de importante 
niști, pentru toți oamenii 
Noțiunile de lege și de strictă res
pectare sînt inseparabile.

Dar popularizarea eficientă a dis
pozițiilor legale și comportarea in
transigentă față de manifestările 
de nelegalitate presupun o activi
tate mult mai profundă și mai per
severentă, un spirit critic mai ac
centuat decît adevărul valabil, dar 
general, că legea trebuie respecta
tă. Viața economică și socială e tot 
mai complexă, sarcinile ce revin 
oamenilor muncii ca proprietari și 
producători sînt tot mai de răspun
dere, telurile activității noastre — 
tot mai înalte. De aceea și exigen
ta etică față de obligația respectării 
legii este mult mai substanțială. 
Comunistul nu se poate mulțumi 
cu abținerea personală de la neso
cotirea legii, în rest complăcîndu-se 
In indiferentă și pasivitate. Lupta 
pentru legalitate — căci este o 
luptă, prin intensitatea și prin spi
ritul activ pe care-1 reclamă — tre
buie să ne preocupe în fiecare ceas, 
în toate împrejurările, fie că e 
vorba de acțiunile proprii, fie că 
e vorba de ale celor din jur sau 
de forțări fățișe ale prevederilor 
legale, ori de manevre mai abile 
în jurul legii.

Practica dovedește că uneori în
țelegerea sau tratarea legalității, la 
nivelul individului sau al microcli
matului, sînt afectate de unele in
terpretări „personale", de pseudo- 
înțelepciuni, de sloganuri șugubețe 
dar profund dăunătoare. Ele nu re
prezintă, în ultimă instanță, decît 
abateri deghizate de la respectarea 
riguroasă a ordinii de drept, iar 
combaterea lor și a falsei lor ino
cențe constituie miezul obligației 
prevăzute în punctul 15 din Codul 
principiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste.

Acum șase luni întîlnisem pe un 
apreciat judecător, foarte fericit că 
trece în funcția de jurisconsult la 
o mare întreprindere. L-am revă
zut, după o vreme ; era destul de 
abătut.

— Ce te nemulțumește 7 l-am 
Întrebat.

— Directorul general e foarte 
' : e 

chip să
competent, directorul economic 
foarte activ, dar nu e 
ne-nțelegem.

— Cum așa ?
— Ei înțeleg 

mele pe dos. E 
tă, dar cum le 
mentare juridică, mă întreabă 
proape automat ; „Și nu există nici 
o portiță" 7 Toată ziua trebuie să 
caut „porți", de parc-am fi la un

utilitatea, 
drept, mă 

înfățișez o
funcției 
consul- 

regle- 
a-

(Urmare din pag. I)

picată și se cuvine re
ținută fiindcă multitudi
nea de teme și stiluri, 
constituie în artă unul din 
corectivele eficace împo
triva clișeelor meșteșu
gului, dar mai ales unul 
din drumurile prin care 
teatrul își servește propria 
lui finalitate — și anume 
aceea de a răspunde aștep
tărilor unui public cu o via
tă intelectuală și afectivă, 
refuzînd limitarea și repe
tiția, cu o trăire spirituală 
necontenit îmbogățită de 
fluxul evenimentelor și al 
reflecției.

Cealaltă sferă de activi
tate în care s-a realizat un 
spor vădit e în domeniul 
relațiilor cu publicul. Au
diența foarte amplă a re
prezentațiilor și în primul 
rind a celor cu piese româ
nești (cele mal sigure suc
cese ale „Naționalului" sînt 
„Danton" de Camil Pe
trescu, „Un fluture pe 
lampă" de Paul Everac, 
„Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară" de Eugen Barbu, 
„Comoara din deal" de Cor
nelia Marcu) constituie o 
satisfacție și arată că baza 
cea mai solidă a unui tea
tru cu ecou în mase e o 
dramaturgie specifică, o 
dramaturgie contemporană, 
transpusă în spectacolele 
de comunicare directă, 
transparente, accesibile. în
drepți ndu-și atenția spre 
operele apte să deștepte o 
reală mișcare de interes In 
rindurlle marelui public, 
refuzînd piesele și specta
colele aduse de valurile 
modei și impuse prin sen
tințele „mandarinilor este

PROGRAMUL I
g,S0 Curs de limba englez*.
9,00 Teleșcoală

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11,00 Roman foileton : „Așa s-a 

călit oțelul". Episodul I.
12,05 Telex.
10,00 Curs de limba germană.
16.30 Curs de limba franceză. 
17,00 Telex.
17,05 Vetre folclorice .
17,90 Tragerea Pronoexpres.
17,40 Din lumea plantelor și ani

malelor.

cerc de jucători de table, 
ciul juridic.

La Întreprinderea cu 
jurisconsultul a mai 
cu stupefacție și un 
tomatic de relații

nu la ofi-
pricina, 

constatat 
soi fan- 

contractua- 
le. în cadrul cărora unele sub
produse se plimbau in cerc de la 
un partener la altul, încărcind cos
turile, dar creînd iluzia unei creșteri 
a producției globale valorice. A pro
testat împotriva acestei derogări, dar 
i s-a răspuns : .,Ce te privește, 
scriptele sînt în cea mai bună re

Așa cum intr-un
baraj nu pot 
exista fisuri...

gulă, e ceva nelegal ?“ Dar poate 
oare exista legalitate altfel decit in 
sensul satisfacerii intereselor gene
rale ale societății, altfel decît in spi
ritul îndeplinirii reale, conștiente, a 
obligațiilor ce decurg din plan, din 
Programul partidului ?

Falsa concepție potrivit căreia 
unde există lege există și... excepție, 
că aplicarea legii înseamnă vinarea 
excepției și nu respectarea regulii, 
în spiritul și litera reglementării, 
constituie una din prejudecățile care 
alimentează paradoxul nelegalita- 
te-legală. De fapt — nelegalitate. 
Tot așa auzi uneori păreri formu
late astfel : „o mică abatere de la 
lege", sau „a comis o nelegalitate, 
dar nu prea gravă". Ce rost are ie
rarhizarea dispozițiilor legale după 
„importanță", din moment ce ori
cum ele trebuie aplicate ? Nici o 
sustragere din avutul obștesc nu ac 
fi posibilă dacă ar fi respectate toate 
regulile preventive, importante și 
„neimportante". Legalitatea socia
listă este incompatibilă cu „selecta
rea" normelor de drept după prefe
rința și gustul fiecăruia, ordinea de 
drept fiind gîndită ca un ansamblu 
strategic unitar, care în totalitatea 
lui iși atinge scopul. Un inginer 
constructor nu-și permite să lase 
nici o fisură, fie și milimetrică, in
tr-un baraj ; de ce-ar ignora conta
bilul o semnătură obligatorie sau 
evidența strictă a chitanțierelor ?

O formă specifică de „sortare" a 
pievederilbr legale o întîlnim in 
ipostaza-., avocatului amator. 11 poți 
observa căscînd gura la orice inci
dent și-l auzi : „A călcat pe iarbă ? 
Și ce dacă, măi frate, doar n-a tre
cut strada pe roșu !“ Dacă l-ai ur
mări de la distanță și el s-ar îhtîlrii 
cu alte ipostaze, reacțiile i-ar fi ace
leași. De pildă, la o trecere pe stop : 
„— Io-te-te, na ! Ce-a făcut omul 7 
Doar n-a băgat mîna-n buzunarul 
cuiva !“ Dacă e prins un hoț de bu
zunare : ,,Ei, lasă, că doar n-a spart 
magazinul universal!" Dacă e jude
cat un spărgător: „Un amărît! Doar 
n-a dat nimănui în cap !“ Iar dacă 
e pedepsit un criminal : „Prea muit 
l-a condamnat ! Doar nu l-a omorîr 
pe tat-su !"

Pe cit de alterată e obiectivitatea 
unor asemenea opinenți, pe atît de 
gratuită le este și .omenia" cu car? 
isi justifică, probabil, labilitatea opi
niilor. Putem întîlni și alte mimări 
ale omeniei infiltrîndu-se în dispozi
tivul legii. Drăgălășenii de tipul: „A 
greșit, dar oameni sîntem 1“ sau „Nu 
prea se poate, dar las-că ne-nțele
gem !“ nu sînt altceva decît pași de 
escaladare a legalității.

Aparent la antipod, dar tot atît de 
anti-legalitate ca și avocățismul 
amator, e poziția struțului. Compor
tarea unor oameni de o corectitu-

ticii", teatrele noastre au 
dobîndit o capacitate de a- 
tracție pe care, pe drept 
cuvînt, mișcări artistice cu 
tradiție o invidiază. Nu-i 
puțin lucru ca In timp ce 
în alte părți ale lumii tea
trele își restrîng îngrijoră
tor contactele Cu publicul, 
încercînd să-și exorcizeze 
Ia lumina proiectoarelor 
spaimele privind viitorul 
artei, noi jucăm in fața u- 
nor Săli pline, a unor săli*

mente artistice convingă
toare, această menire, miș
carea noastră teatrală răs
punde chemărilor cuprinse 
in Programul partidului — 
spre o artă umanistă, clar 
șl indubitabil, angajată, o 
artă deschisă spre sensibi
litatea, și conștiința specta
torilor’ de azi.

Audienta unei opere de 
artă nu depinde însă doar 
de caracterul, de calitățile 
ei propriu-zise, de factura

TEA TRUL
fremătînd de curiozitate, 
de emoție.

Este o realitate care con
firmă fertilitatea orientării 
generale a teatrelor noas
tre. în acest sens, aș releva 
în primul rînd faptul că 
slujitorii teatrului româ
nesc — aș spune într-o 
majoritate covîrșitoare — 
sînt animați de conștiința 
responsabilității sociale, a 
înaltei misiuni educative a 
actului scenic. Și ce altă 
menire mai nobilă poate a- 
vea teatrul, ca șl orice alt 
domeniu al creației artisti
ce, dealtminteri, decît a- 
ceea de a contribui — 
respingînd tendințele ste
rile spre gratuitate, spre
absurd — la propagarea
ideilor și a idealurilor
înaintate, la înnobilarea
spirituală a oamenilor 7
îndeplinindu-și. cu argu-

ei stilistică etc., ci și de 
receptivitatea publicului — 
însușire care se cere, de
sigur, educată, dezvoltată. 
Or, din acest punct de ve
dere cred că in actuala sta
giune, ansamblurile noas
tre au întreprins o serie 
de acțiuni rodnice. (Am să 
iau din nou, ca referință, 
activitatea „Naționalului" 
nu numai fiindcă o cunosc 
mai bine, dar și pentru că 
e. realmente, menționabilă. 
Spre exemplu. In ultimele 
șase luni am prezentat 
peste 40 de spectacole în 
mai toate localitățile din 
țară, am inițiat peste 15 
dialoguri cu spectatorii, am 
chemat la repetițiile unor 
piese publicul — pentru a-1 
deprinde cu regulile jocu
lui teatral — am constituit 
împreună cu comitetul 
municipal al U.T.C. și In

tv
18,10 Forum.
18.40 Intermezzo coregrafic.
18,50 Contemporanele noastre.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Fotbal : Danemarca — Româ

nia (preliminariile turneului 
olimpic). Transmisiune direc
tă de la Copenhaga. 

dine imaculată dar pasivă. „Nu co
mit fărădelegi, dar nici nu mă bag 
cînd alții comit", astfel ar putea fi 
rezumată această poziție. Comuniș
tii, cetățenii cinstiți se pronunță 
hotărit împotriva oricărui act ce con
travine normelor noastre legale, se 
constituie, din îndemnul conștiinței 
lor înaintate, drept parte civilă față 
in față cu încercările de încălcare a 
legii. Un exemplu : printre veștile 
care ne-au sosit în ultima vreme la 
redacție, o știre grăiește despre dir- 
zenia cu care mecanicul de locomo

tivă Emil Chiriac 
din Bacău a ur
mărit, prins și 
predat pe un in
divid care fura 
din vagoanele 
trenului condus 
de dinsul. Puține 
profesii sînt le
gate de o privire 
atît de unilatera
lă — la propriu 
— ca cea a meca
nicului de loco
motivă, omul 
re țintește 
de-a lungul 
ferate, spre 
mafoare. Iată 
să că, dublat 
calitățile de 
munist și

ca- 
fix 

căii 
se- 
în- 
de 

co-
cetă- 

țean, profesionistul unei singure 
direcții a avut ochi să vegheze și 
asupra garniturii, s-a simțit respon
sabil mai mult decit pentru ajunge
rea cu toate osiile la destinație.

O veche expresie afirmă că „le
gea e una pentru toți". Deși enunțul 
rămîne valabil și în zilele noastre, 
putem constata însă o fundamen
tală deplasare de accent. Dacă în 
prezent ponderea expresiei cădea 
pe „legea e una", noile realități 
economice și sociale permit să întă
rim valoarea lui „pentru toți". Fie
care prevedere legală urmărește de
terminarea unei atitudini generale, 
intransigente pentru respectarea cu 
strictețe a legilor țării, o atitudine 
responsabilă la fiecare cetățean, 
conformă cu legalitatea socialistă. 
Și pentru acest motiv, atitudinea 
activă față de respectarea legalității 
este o cerință obligatorie din punct 
de vedere moral, o componentă a 
datoriei cetățenești, etice, sociale de 
a contribui pe toate căile Ia edifi 
carea noii orînduiri.

Sergiu ANDON

spectoratul școlar București 
asociația „Prietenii Teatru
lui Național", ai cărei 
membri sînt elevi, am edi
tat 5 Caiete-pogram în spi
ritul vechii Reviste a Tea
trului Național, într-un ti
raj de 120 000 exemplare).

Dar nu numai ansamblu
rile artistice au contribuit 
la educația spectatorilor, ci 
și alte instituții de cultură. 
Mă refer spre exemplu la 
volumele de și despre tea
tru publicate în colecțiile 
„Munca" și „Rampa" ale 
Editurii Eminescu, la pie
sele imprimate de „Cartea 
Românească" ori la apari
țiile din colecția ,.Thalia", 
realizată de Teatrul Națio
nal în colaborare cu Editu
ra „Univers". Cunoașterea 
și judecarea valorilor tea
trului prin pagina tipărită 
constituie un element deci
siv în formarea apetitului, 
gustului și criteriilor publi
cului și introduce un reper 
necesar și o perspectivă 
într-o. artă adesea primej
duită de practicism și pro
vizorat. chiar atunci cînd 
beneficiază de numeroase 
talente.

Știm foarte bine că 
meritele unei mișcări tea
trale nu pot fi apreciate 
doar prin însumarea înzes
trărilor ce se afirmă în ca
drul ei. cît. îndeosebi, prin 
criteriul atitudinii, al ori
entărilor prioritare. Iar tră
sătura distinctivă a scene
lor noastre e aceea că au 
ca punct de plecare varie
tatea realului șl ca punct 
final implicarea efectivă a 
spectacolului și spectatoru
lui în acest real printr-un 
angajament al conștiinței.

21,45 Cadran economic mondial.
22,00 Festivaluri de muzică ușoa

ră : „Orfeul de aur".
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film artistic : „Soția locote

nentului Schuster". Premier*  
pe țară.

21.10 Telex.
21,15 Program de cîntece patrio

tice.
21,25 Porțile orașului
21,45 Estrada estradelor.
22,00 De 2 ori... 10 minute.

TOVARĂȘ
Cititorii iși spun pârerea pe marginea articolului din „Scînteia"

Articolul cu titlul de mai sus, apărut în „Scînteia" nr. 10195 din 
1 iunie a.c., a stîrnit in rîndul cititorilor un explicabil ecou. Prin 
scrisori, telefoane, discuții directe, ei continuă să scoată in evidență 
valori noi ale acestui cuvint și, 
semnificații — pe planul relațiilor 
sîntem TOVARĂȘI nu DOMNI !

Pentru început, reproducem 
primite :

Numai în i

adunarea de partid 
sîntem tovarăși?
Cu mare nerăbdare am scris 

aceste rinduri ziarului „Scîn- 
teia", referitor Ia articolul „TO
VARĂȘ..." — ne scrie un citi
tor din Oltenița. Consider că este 
necesar să se mai publice astfel de 
articole. Sînt membru de partid din 
1945 și fac parte dintr-o organiza
ție din cea mai mare întreprindere 
din Oltenița — Șantierul naval. A- 
cum 4—5 ani, într-o ședință de par
tid, am cerut să mi se răspundă 
ce importanță are cuvîntul „tova
răș" și dacă este necesar să-l folo
sim in relațiile dintre noi. Mi s-a 
răspuns cam așa, atunci : „ori to
varășe ori domnule este aceeași ex
presie. după cum o folosești sau te 
obișnuiești să te exprimi". Nu am 
fost mulțumit de răspunsul pri
mit.

Dar nedumerirea autorului scri
sorii s-a accentuat și mai mult in 
fața unor exemple prin care reîn- 
tîlnea confuzia răspunsului primit, 
exemple care au însă o finalitate 
mai puțin... confuză.

La unele servicii din Șantierul 
naval Oltenița și în diferite insti
tuții din oraș (spital, bancă și al
tele) se vorbește cu domnule, doam
nă ; altfel ești privit cam rece. Am 
considerat și eu că acest fel de a- 
dresare este cu totul nepotrivit în 
cadrul relațiilor din societatea noas-

Străvechi cuvint românesc, aureolat de istorie și tradiție, TOVARĂȘ 
termen îmbogățit, consolidat prin unitatea moral-politică a 

întregului popor în anii socialismului — se cere păstrat și r&spîndit 
cu atenția cu care dezvoltăm înseși relațiile sociale noi din patria 
noastră.

Azi începe examenul de bacalaureat
In întreaga țară începe astăzi exa

menul de bacalaureat (diplomă) in 
licee sesiunea de vară — care 
va dura pînă la data de 28 iunie. 
Examenul de bacalaureat (diplomă) 
constă în probe practice, scrise și 
orale — in funcție de profilul liceu
lui și specialitatea urmată de can
didați. Conceput ca încununare a 
pregătirii promoției 1975, bacalaurea
tul a fost precedat in acest an de

Să recoltăm cu grijă plinea țării!
(Urmare din pag. I)

ța acestei acțiuni, încercînd să 
justifice că nu ar fi oportună 
trimiterea combinelor. Or. volumul 
mare de lucrări care trebuie exe
cutat cere o amplă concentrare de 
forțe. De aceea, trimiterea neîntir- 
ziată a combinelor în județele în 
care au fost repartizate este o pro
blemă economică de mare răspun
dere și nimeni nu are voie să se 
abată de la programul stabilit. 
Important este ca aceste combine 
să lucreze grupat, pe terenuri ușor 
accesibile, cu grîu curat și care nu 
este, căzut, iar fiecare mecanizator 
6ă cunoască exact ce are de făcut 
cu combina sau presa de balotat 
paie cu care lucrează.

Se știe că, In acest an, plantele 
au o masă vegetativă mai bogată, 
există lanuri cu porțiuni v unde 
plantele sînt căzute sau cu buru
ieni. Pe lîngă măsurile care au 
fost luate avînd ca scop echiparea 
combinelor cu ridicătoare de spice, 
va trebui să se organizeze și re
coltarea manuală pe parcelele unde 
cerealele sînt căzute. Este necesar 
să fie luate în mînă coasa șl se
cera ; să scoatem aceste unelte 
din magazii și poduri și să le fo
losim la strînsul recoltei. De altfel, 
țăranii noștri știu cum să lucreze 
cu coasa și secera : trebuie numai 
ca această acțiune să fie organi
zată temeinic.

Așadar, peste cîteva zile se va 
trece cu toate forțele la seceriș. 
Peste tot este necesar să se 
muncească organizat, astfel incit 
recolta să fie strînsă, transportată 
și depozitată în bune condiții. In 
fiecare unitate agricolă, în fiecare 
județ s-au elaborat planuri opera
tive privind desfășurarea lucrărilor

mai ales, să înfățișeze alte și alte 
sociale — ale opțiunii fără echivoc :
citeva fragmente din scrisorile 

tră, care sînt relații dintre tovarăși. 
Oare numai în adunările de partid 
să folosim cuvîntul tovarăș, numai 
In adunările de partid sîntem to
varăși, după ce ieșim din adunare, 
ne înstrăinăm, sîntem „domni" ?

Mulțumesc redacției că s-a ocu
pat de această „enigmă" : dacă fo
losirea termenului tovarăș are in
tr-adevăr importanță sau dacă, așa 
cum mi s-a spus atunci, tot una 
este ori domnule ori doamnă ori 
tovarăș. Cu respect tovărășesc,

Enciu CONSTANTIN 
Oltenița, județul Ilfov

cu „domnule11?

foarte

Nu numai corespondentul din Ol
tenița a fost contrariat auzind un 
alt termen decît cel pe care 
tățile sociale îl impun. Iată 
rinduri, așternute in grabă 
carte poștală :

Consider că articolul este 
binevenit. S-ar mai fi putut adăuga 
că formula de adresare cu „Dom
nule" sau „Domnu-" s-a încetățe
nit — cu regret — și în unele insti
tuții importante (ministere etc.).

NIcolae PETRA
str. Horea 18—20, Cluj-Napoca

reali- 
citeva 
pe o

De mici, elevii să se 
deprindă cu acesl 
cuvint prietenos 

și drag
Cuvîntul tovarăș nu e un sub

stantiv oarecare. Eu socotesc că ne 
apropie „și ne înfrățește pe toți cei 
care cu dragoste și hotărîre luptăm, 
an de an, lună de lună și zi de zi, 
pentru construirea unei lumi noi, 
o lume a dreptății și echității.

Este din păcate adevărat că acest 
cuvînt în multe cazuri nu se 
folosește decît oficial sau, mai 
precis, în ședințe. Și doar nu sîntem 
puțini cei care, atunci cînd cineva 
ni se adresează cu domnule, avem 
impresia că pur și simplu sîntem 
jigniți. Cînd împrejurările mă obli
gă să merg într-o instituție sau in 
biroul unei întreprinderi socialiste, 
eu, ca simplu muncitor, mă adresez 
cu „tovarășe". Dar cite unul, la aur 
zul acestui prietenos cuvînt, răs
punde cu „domnule". în nici un caz 
nu te simți bine atunci cînd tu ii 
spui : „Tovarășe, te rog...", iar res
pectivul îți răspunde : „Nu pot, 
domnule".

în uzina unde am muncit pînă la

o perioadă In care cei peste 110 mii 
de candidați — tineri în ultimul an 
de studiu — au urmat lecții de sin
teză, activități de laborator și in
struire practică, meditații și consul
tații lâ disciplinele Ia care se orga
nizează probe de examen.

Programul probelor scrise, orale și 
practice a fost comunicat din vre
me. S-a definitivat, de asemenea, 
componenta celor aproape 1 200 co

agricole de vară. Prevederile cu
prinse în aceste planuri vor tre
bui să țină seama de modul cum 
se prezintă cerealele pe fiecare 
parcelă. în fiecare unitate agri
colă. In toate cazurile, important 
este ca. printr-o temeinică orga
nizare a muncii, să se lucreze in 
flux continuu. Aceasta presupune 
ca, după recoltare, să se facă ime
diat balotarea paielor și depozita
rea lor la marginea tarlalelor, pen
tru a se putea pregăti terenul și 
insămința culturile duble. In acest 
scop, trebuie să se coreleze foarte 
exact volumul producției recoltate 
cu mijloacele de transport — li
vrarea produselor contractate la 
bazele de recepție făcîndu-se 
direct din lan — precum și viteza de 
lucru a preselor de balotat și a 
mijloacelor de eliberare a terenu
lui. Experiența celorlalți ani ne-a 
arătat că cele mai bune rezultate 
se obțin atunci cînd agregatele — 
combine, prese, mijloace de tran
sport — lucrează grupat.

Atît recoltarea cerealelor, tran
sportul. cit și înmagazinarea lor 
trebuie să se facă intr-un timp 
mai scurt. Pentru ca produsele să 
fie preluate rapid și depozitate in 
condiții bune, capacitatea de în
magazinate a bazelor de recepție 
a crescut, față de 1974, cu 557 000 
tone. A fost extinsă mecanizarea 
operațiunilor la descărcare. Toate 
acestea vor face cu putință ca. în 
mai puțin de 20 de zile, să fie 
preluată Întreaga producție de ce
reale păfoase. Avînd in vedere că 
unele cantități de cereale, datorită 
timpului ploios, .vor trebui pre
luate cu o umiditate ridicată, va 
fi nevoie de spații suplimentare 
pentru înmagazinarea lor. Or, in 
unele județe, nu s-a încheiat ac

ieșirea la pensie, muncitorii, tehni
cienii și funcționarii îi spuneau di
rectorului „tovarășe", însă altor 
șefi de servicii — și chiar ingine- 
rului-șef — li se spunea „domnule".

Ne întrebăm și noi, împreună cu 
autorul scrisorii : de ce oare acest 
mod bilingv de a te adresa 7 Nu 
cumva din greșeala unora de a con
sidera termenul „tovarăș" drept ex
clusiv un apelativ oficial, golindu-l 
de întregul său conținut social, de 
valoarea lui de oglindă a relațiilor 
de egalitate fi solidaritate care 
există și trebuie să se întărească 
între membrii societății noastre 7 
Continuă corespondentul :

Așa cum se arată în articol, acest 
cuvint a fost plătit și răs-plătit, cu 
bătăi, închisoare și uneori cu viața. 
Iar astăzi, cînd putem să-l folosim 
în deplină libertate, de ce să-l în
locuim ? în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, în limba noastră, tova
rășe îi spun unui om cu care mun
cesc, produc, cu care împart pro
dusul muncii noastre. Or, după 
cite știm, întregul nostru popor a 
pornit în urmă cu mai bine de trei 
decenii să construiască o orînduire 
nouă, o orînduire socialistă. Noi, 
întregul popor, sîntem proprietari 
și producători ai bunurilor materia
le și spirituale. Deci, intr-un înțe
les mai profund sîntem tovarăși.

Pentru mine e de neînțeles cum 
acest învechit cuvint „domnule" 
este întrebuințat — ca obișnuință — 
nu numai de cei care au trăit o 
mare parte din viață sub vechiul 
regim, unde nu te puteai adresa 
nici portarului și nici directorului 
decît cu „domnule", ci de mulți 
care s-au instruit prin școli mai 
de curînd. Și este adevărat că as
tăzi în școli prea puțin e folosit 
cuvîntul tovarăș. Deci cred că a- 
colo, în toate unitățile de învăță- 
mînt, ar fi bine ca elevii de la cla

să 
fo- 
cu-

sele primare și pînă la facultăți 
fie deprinși de profesorii lor să 
losească acest prietenos și drag 
vint de adresare.

Ion BRATU
str. Ion H. Rddulescu nr. 
Cimpina

54

Citind „Scînteia" din 1 iunie 1975, 
atenția mi-a fost atrasă și de ar
ticolele : „In lumina Codului etic — 
societatea te întreabă..." și „Tova
răș..." — articole cărora trebuie să 
Ie acordăm o atenție deosebită, atît 
pentru autoeducarea noastră, cît și 
pentru a respecta normele eticii 
socialiste în relațiile cu tovarășii 
de muncă.

Păcat însă că unii se limitează 
doar la a citi 
dovedi că și-au 
de etică socialistă, ............... .
mult cu cît calitatea de membri 
P.C.R. ne obligă la o atitudine co
respunzătoare, intr-adevăr civiliza
tă, față de tovarășii de muncă.

Valeriu POPA
str. Ceaikovski nr. 3, București

articolele, fără a 
însușit normele 

cu atît mai

misii de examinare. Examenul de 
bacalaureat se va desfășura în lu
mina cerințelor de a se verifica pre
gătirea absolvenților, maturitatea lor 
de gîndire, capacitatea acestora de 
sinteză și generalizare, de aplicare 
în practică a cunoștințelor și de
prinderilor acumulate în timpul Stu
diilor — probele practice urmărind 
îndeosebi acest scop.

țiunea de identificare a spațiilor 
care pot fi utilizate pentru păs
trarea cerealelor. Consiliile popu
lare au datoria să sprijine acțiunea 
de identificare a noi spații de de
pozitare, astfel îneît întreaga re- 
ccltă să fie păstrată în condiții 
cpțime. De asemenea, pentru a se 
evita aglomerările, este necesar ca 
fiecare unitate agricolă să respec
te programele de transport al pro
duselor la baze.

Există condiții materiale și teh
nice ca recoltarea și transportul 
cerealelor să fie executate la timp 
și în condiții bune. Se cere o te
meinică organizare a muncii in 
fiecare unitate agricolă, astfel in
cit din recolta bună a acestui an 
să nu se piardă nimic. întreaga 
activitate în timpul lucrărilor de 
vară trebuie să se desfășoare sub 
Îndrumarea și controlul direct al 
organelor și organizațiilor de par
tid. Aceasta înseamnă o bună cu
noaștere a realităților, ș situațiilor 
din fiecare unitate agricolă, ceea 
ce presupune prezența nemijlocită 
pe teren a activiștilor de partid și 
ai consiliilor populare, a specialiș
tilor din direcțiile agricole. In a- 
ccastă perioadă de maximă concen
trare a forțelor umane și mecanice, 
organele de partid nu trebuie să 
admită nici o ședință sau alte ac
tivități asemănătoare care să ducă 
la irosirea timpului. Pretutindeni 
să se lucreze intens, fără răgaz 
pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a cerealelor, pentru Insă- 
mințarea pe terenurile eliberate a 
culturilor duble — rezervă impor
tantă de sporire a producției de 
furaje. Să facem totul ca din re
colta acestui an să nu se piardă 
nici un bob !

FAPTUL
DIVERS
Fotografii 
inedite

Ipo-In casa memorială de la 
tești, alături de celelalte expo
nate legate de biografia și opera 
„Luceafărului" poeziei româ
nești, și-au luat cuvenitul loc 
două fotografii de curînd desco
perite. Prima datează din 1887 
și îl prezintă pe Eminescu in 
perioada in care se afla la Boto
șani sub îngrijirea surorii sale, 
Harieta, fiind un dublet al ulti
mei fotografii cunoscute pînă 
acum. Cealaltă fotografie, făcu
tă cu trei ani inainte de dărîma- 
rea casei copilăriei poetului, în
fățișează partea nord-estică a a- 
cesteia. Ea va servi ca document 
pentru viitoarele lucrări 
restaurare.

de

Cinstea
șoferului»

In plin centrul municipiului 
Cluj-Napoca, șoferul de pe auto
basculanta 31—CJ—526 a oprit, 
a coborit, a luat ceva de jos, s-a 
urcat din nou la volan, a pornit 
mai departe, pînă la primul loc 
unde la putut sd parcheze. A 
coborit din nou și primului în- 
tilnit in cale i-a spus :

— Am găsit un portmoneu. 
Nu vreau să-l deschid singur...

Intre timp, a sosit și un lucră
tor de miliție. Portmoneul a fost 
deschis. Nu se afla in el o sumă 
de bani prea mare. Mare a fost 
cinstea șoferului loan Asztalos.

Hoțul 
de păgubaș

Telefonul sună. Ridică recep
torul ofițerul de serviciu.

— Alo, miliția Brăila ? Sint 
loan Baștiurea din comuna Ru- 
șețu, județul Buzău. Lucrez se
zonier la ferma nr. 4 a Stațiunii 
experimentale Brăila. Vă rog să 
mă ajutați că am fost atacat în 
pădure de doi indivizi, care 
mi-au furat 700 de lei.

O grupă operativă s-s deplasat 
la locul faptei. A fost adus în 
ajutor și un cîine de urmărire. 
Și, din aproape în aproape, ur
mele au dus la locuința făpta
șului, care era una și aceeași 
persoană cu a „păgubașului". A- 
dică loan Baștiurea, care pleca
se de acasă doar cu 15 lei în bu
zunar și nici nu încasase vreo 
sumă de undeva. Totuși, mai 
rămînea un misțer de dezlegat : 
I. B. amanetase un ceas la bu
fetul de unde băuse inainte de 
a da telefon miliției.

— Aaa, ceasul ? E al soției — 
răspuns „reclamantul".

iun*
.SȘ al e 

bnît

a
O nouă verificare și misterul 

s-a dezlegat : Ceasul nu aparți
nea soției. Acum, hoțul de pă
gubaș se află în arestul miliției.

Un părinte 
cere ajutor

Are 15 ani, este de statură 
potrivită, slăbuț, blond, îmbrăcat 
in uniformă de elev al unui li
ceu din Pitești. Se numește Cor
nel Ernest. Încă din ajunul va
canței de primăvară, in loc să 
se ducă acasă la părinții săi din 
comuna Ungheni, județul Argeș, 
Cornel Ernest a plecat fără a- 
dresă. De atunci și pînă acum, 
părinții l-au căutat peste tot — 
la rude, prieteni, cunoștințe, co
legi — dar nu i-au putut da de 
urmă. „Cu lacrimi in ochi și cu 
nespusă recunoștință de părinte 
vă rog să-mi permiteți să apelez 
la bunăvoința cititorilor „Scin- 
teii", care știu sau au auzit ceva 
de fiul meu și pot să-mi dea 
veste de bucurie, să-l vedem 
din nou in mijlocul nostru". 
Cine-l ajută pe tatăl îndurerat 7

Cu dobîndă
Doi vrînceni — Neculai Arsene 

din satul Mera și Andrei Chi- 
păilă din Reghiu — au sustras 
dintr-un autovehicul staționat 
pe o stradă din Focșani un li
bret C.E.C. cu o mare sumă de 
bani și buletinul de identitate 
al depunătorului. Cu acte în re
gulă, cei doi și-au frecat palme
le de bucurie și au încercat să 
scoată banii „cu țîrîita" (ca să 
nu dea de bănuit). Cînd s-au 
prezentat la agenția C.E.C. din 
Mărășești, lucrătoarea de aici a 
confruntat fotografia de pe bule
tin cu chipurile celor doi es
croci. In continuare, confrunta
rea a fost transferată în arestul 
miliției, iar de aici, în fața in
stanței, spre a stabili și „dobin- 
zile" legale.

Sfîrșit tragic
ln aceeași zi, doi oameni ti

neri, din judeful Botoșani, amîn- 
doi de aceeași profesie (tracto
riști), și-au pierdut viața in con
diții asemănătoare, în urma unor 
acte necugetate. Primul, Mircea 
Cocriș din Virfu Cimpului, a fost 
electrocutat in timp ce meșterea 
ceva la antena de televizor, fără 
să scoată aparatul din priză. 
Puțin a lipsit ca si sofia lui să 
aibă același sfîrșit, încercînd 
să-l salveze. O altă femeie, care 
a vrut s-o ajute, a trecut si ea 
pe lingă același pericol. Al doi
lea, Viorel Antoniuc, din Hu- 
dești, s-a urcat pe un transfor
mator de rețea pentru a resta
bili o legătură întreruptă... A 
fost coborit de acolo, fără viață. 
Două intimplări cu același sfîrșit 
tragic și — sperăm — cu învă
țătură de minte pentru alții.

Rubrlcd redactata de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc foarte mult Excelenței Voastre pentru plăcutul mesaj 

de felicitare pe bare a binevoit să mi-1 trimită cu ocazia Zilei naționale.
La rîndul meu exprim, în numele meu și al poporului italian, căl

duroase și sincere urări pentru prosperitatea poporului român și pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, marți 
dimineața, pe tovarășul Nikola Kme- 
zici, președintele Consiliului Execu
tiv al Provinciei Socialiste Autono
me Voivodina, care se află In vizită 
în țara noastră.

In timpul întrevederii s-a eviden
țiat satisfacția față de dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Iugoslavia in 
domeniile politic, economic, tehnic, 
științific, cultural. S-a apreciat că 
bunele relații statornicite între cele 
două țări, rezultatele obținute în dez
voltarea economiilor naționale creea
ză condiții pentru lărgirea și diver
sificarea conlucrării pe diverse pla

Sosirea in Capitală a președintelui 
Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, marți 
după-amiază a sosit în Capitală 
Jesus Reyes Heroles, președintele 
Partidului Revoluționar Instituțional 
din Mexic, care va face o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 iunie. In tară : Vremea va fi 
în general instabilă, mai ales în jumă
tatea de nord a țării, unde vor cădea 
averse locale de ploaie, însoțite pe a- 
locuri de descărcări electrice. în restț 
averse izolate. Pe alocuri se vor sem

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: La Copenhaga, în preliminariile olimpice

ROMÂNIA - DANEMARCA
COPENHAGA 17 (Agerpres). — Pe 

stadionul „Idrots Park" din Copen
haga se va desfășura astăzi meciul 
retur dintre selecționatele olimpice 
ale României și Danemarcei, con
ți nd pentru preliminariile turneului 
olimpic de fotbal.

Formațiile probabile :
ROMANIA : Iorgulescu — Cheran, 

Sătmăreanu II, G. Sandu, Anghelini

TIR: Ștefan Popovici (România) din nou campion balcanic
Cea de-a doua competiție interna

țională de tir găzduită zilele acestea 
la poligonul Tunari — e vorba de 
Balcaniada de talere — s-a încheiat 
cu proba de talere aruncate din 
șanț. întrecerile balcanice la această 
spectaculoasă probă de tir au rele
vat, cum se anticipa, forma superi
oară a sportivilor români.' Ei cîști- 
gaseră luni locul întîi în clasamentul 
pe echipe (în formație au contat Șt. 
Popovici, M. Ispasiu, A. Marinescu și 
D. Ispasiu) și conduceau după prima 
zi, la individual, prin Ștefan Po
povici și fostul campion olimpic Ion 
Dumitrescu.

In lupta pentru primele locuri, ieri 
s-au interpus sportivul bulgar N. 
Nanev și tînărul nostru talerist M. 
Ispasiu. Trăgînd constant în serii 
(23—24 p.), Șt. Popovici și-a păstrat

Sîmb&tă, 14 Iunie. Ne punem căști
le și auzim prin radio vocea pilotu
lui, maiorul Tudor Chircu : „Putem 
zbura". Dar nu zburăm pînă cînd me
canicul Anton Săvescu nu mai veri
fică o dată, și încă o dată, aparatele 
de la bord. în sfîrșit, face semn pilo
tului, cu pumnul strîns, în afară de 
degetul mare, înălțat spre cer. Semn 
că se poate decola.

Decolăm. Deasupra capetelor noas
tre, palele elicopterului se rotesc a- 
mețitor. Palonierele fixează direcția : 
București-Brașov. Altimetrul indică 
50 de metri, 75, 100„. Prin fața ochi
lor se perindă, ca pe.un imens ecran 
panoramic, imagini emoționante. Ză
rim de la înălțime, și de la mulți 
kilometri depărtare, focul nestins al 
Brazilor, care dau țițeiului noi va
lențe în retortele și coloanele de ar
gint, decupînd în zare un castel fer
mecat. Iată un șir de tractoare par
că anume regizat într-o secvență 
de film-document și, în urma 
lor, cooperatori hărnicind cu sapa la 
rădăcina porumbului, a * * florii-soa- 
relui, în timp ce un grup de tineri 
zoresc la un canal de scurgere a ape
lor dintr-un lan de floarea-soarelui. 
Ca o libelulă, elicopterul trece peste 
un mărfar încărcat cu „Dacii" și căr
buni. după care rămîne cîteva secun
de suspendat deasupra unei școli, in 
fața căreia are loc tradiționala ser
bare a sfîrșitului de an. în tot acest 
freamăt uriaș de muncă se inte
grează armonios imaginea dina
mică a panglicilor de asfalt drepte 
sau șerpuitoare ale zecilor de dru
muri, nervuri vitale prin care țara 
pulsează avuții materiale. Zeci și sute 
de camioane și autobuze, tractoare 
șl autoturisme se intersectează, se a- 
propie și se depărtează, într-un ne
încetat du-te-vino în vastul sistem 
de artere comunicante. De la înăl
țimi mai mari sau de la vîrful copa
cilor, urmărim din elicopter toată 
această forfotă, toată această viață 
în mișcare ce trebuie supravegheată, 
îndrumată, ocrotită. Este tocmai ros
tul misiunilor de acest fel. Folosind 
toate mijloacele de care dispune, in
clusiv elicopterul, echipajele miliției 
veghează la asigurarea fluidității cir
culației, la prevenirea accidentelor 
care se pot solda cu grave pagube 
din avutul obștii și cu victime de 
vieți omenești.

în cursul zilei de marți, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, a primit pe Rashid 
Ahmad, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Bangladesh în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

★
La Oradea au început, marți, lu

crările unei Consfătuiri pe țară, op- ; 
ganizată de Centrala prelucrării’dem-rf- 
nului, cu specialiști din industria 
mobilei și reprezentanți ai comerțu
lui.

(Agerpres)

Extragerea I : 66 59 43 5 28 87 79
82 2 63 53 29

Extragerea a II-a : 67 85 51 36 27
65 90 37 13 76 24 58

Extragerea a III-a : 34 18 90 72 12 
43 

se lansează din elicopter avertismen
te pentru staționări în afară de locu
rile de parcare și refugiu, pentru ie
șiri periculoase din drumuri laterale, 
pentru depășiri neregulamentare și 
pentru vitezomani, cum ar fi, de pil
dă, conducătorul auto de pe 5-B-1157, 
interceptat din elicopter că circulă 
cu mult peste viteza legală Ia trece
rea printr-o localitate. Tot din elicop
ter a fost reperat, la un moment dat, 
autoturismul l-IL-1928 rulînd în zig
zag și punînd în pericol siguranța 
circulației. Oprit la timp de echipa
jele de pe șosea, s-a constatat 

că cel de la volan, Radu Vasile, 
conducea sub influența alcoolu
lui, drept care i s-a ridicat imediat 
permisul de conducere. Un alt ialo- 
mițean (de data aceasta pe motoci
cleta 46-IL-455,) a trecut ca un bolid 
printr-un sat. Echipajul miliției, care 
a primit ordinul să-l oprească, ne-a 
dat amănunte : se numește Atanase 
Ciulache, care își mai fracturase a- 
nul trecut piciorul, tot din cauza vi
tezei, și stătuse două luni în spital. 
Dar se vede treaba că nu s-a lecuit. 
Poate acum. înregistrăm și o scenă 
incredibilă : pe un drum lateral, ab
solut gol, în plin Bărăgan, un bici
clist a vrut să-l depășească pe un al
tul, dar acesta a început să meargă 
alandala, și ciocnirea a fost inevita
bilă. unul dintre ei accidentîndu-se 
destul de grav. Ca să vezi pînă unde 
duce ambiția. Ghiar și la spital !.

Duminică, 15 iunie, după-amiaza. 
Același semn cu degetul mare al me
canicului. aceeași siguranță și măies
trie a pilotului, și decolăm din nou. 
Zburăm spre Valea Oltului. Pornim 
pe vechiul drum al Piteștiului, ajun
gem deasupra orașului, îi admirăm 
noile șiraguri de blocuri și edificii 
moderne, dar abia ieșițl din Pitești,

Elicopterul se înscrie cînd paralel 
cu șoseaua, cînd pe axul acesteia. 
Locotenent-colonelul Dumitru Lăzu- 
reanu, din Inspectoratul General al 

nuri, în interesul popoarelor român 
și iugoslav. în acest context, au fost 
evidențiate posibilitățile de coopera
re în fabricația de utilaj tehnologic, 
în petrochimie, industria extractivă, 
agricultură, precum și pe terțe pie
țe. în același timp, au fost discutate 
noi forme și metode de cooperare 
complexă.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat tovarășii Janos Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
St. Ion, secretar general al guver
nului.

A luat parte Petar Dodik, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mircea Malița, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui 
republicii, de activiști de partid.

nala căderi de grindină. Vînt moderat, 
cu unele intensificări. Temperatura va 
scădea ușor la începutul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, izolat mai coborîte, iar ma
ximele vor oscila între 18 și 28 de gra
de, local mai ridicate. In București : 
Vremea va fi în general instabilă, mai 
ales la începutul intervalului, cînd vor 
cădea averse locale de ploaie. însoțite 
de descărcări electrice. Temperatura va 
înregistra o scădere ușoară la începu
tul intervalului.

— Dumitru (Kun), Dinu, Boloni — 
Crișan, Kun (M. Sandu), Lucescu.

DANEMARCA : Lykke — Thune,
Andreassen, L. Larsen, S. Larșen, 
Mauritsen, J. Hansen.' * Fri Nielsen). ’/ 
K. Larsen, Bastrup, Kolding.

Arbitrul partidei : R. Hangen 
(Norvegia).

Meciul va începe la ora 20,00 (ora 
României) și va fi transmis în di
rect la televiziune.

în cele din urmă poziția de lider, 
devenind din nou campion balcanic 
(cu 189 p). Cu numai un punct mai 
puțin, N. Nanev a ocupat locul se
cund. Al treilea — M. Ispasiu (185 p), 
după o pasionantă dispută „de la 
distanță" cu veteranul taleriștilor noș
tri, Ion Dumitrescu.

Suita întrecerilor de anvergură de 
la Tunari va continua cu campiona
tele europene (startul mîine, ora 9) 
și campionatele internaționale ale 
României, ambele la probele specifi
ce armelor cu glonț. Cum se contea
ză pe participarea celor mai valoroși 
trăgători din 25 de țări (primii oas
peți au și sosit), competițiile amintite 
se anunță extrem de interesante.

I. D.

Miliției, urmărește atent trafieul șl 
orice abatere o semnalează imediat 
agenților de circulație și echipajelor 
de la sol, cu care poartă, prin radio, 
un permanent dialog :

— Echipajul Y2 : la 3 kilometri, au
toturismul 8-B-6461 s-a tamponat cu
7- B-1293. Vinovat 8-B-6461, care n-a 
acordat prioritate.

— Am înțeles. Pornim imediat.
— Atenție, echipajul P.13 : la 2 

kilometri de voi, spre Cîmpina,
8- B-2626 a făcut o depășire pericu
loasă și a silit un alt autovehicul să 
intre in șanț.

UN „CLAXON" ÎN ATENUA 
CONDUCĂTORILOR AUTO 

însorind echipajele miliției într-o misiune de control al circulației din elicopter

După cîteva minute, P 13 rapor
tează :

— Șoferului de pe 8-B-2626 i-am ri
dicat permisul de conducere. Vă ru
găm să comunicați dacă sînt multe 
mașini la bariera de pe linia ferată.

Zburăm spre barieră. De o parte 
și de alta, zeci și zeci de autovehi
cule. De cum s-a deschis bariera, 
mulți șoferi au și început o cursă 
contracronometru, încercînd să se 
depășească unul pe altul, spre a cîș- 
tiga cele cîteva minute pierdute, dar 
s-au potolit imediat la vederea „Da- 
ciilor" alb-albastre.

Un nou apel lansat din elicopter 
unuia dintre echipaje, spre a se în
drepta, „cu toată viteza", între Flo- 
rești și Cîmpina. Motivul : pe mar
ginea drumului, trase pe dreapta, 
cîteva autoturisme ai căror pasageri 
invadaseră, pur și simplu, lanurile, 
călcîndu-le în picioare, spre a cule
ge flori, mai ales ultimii maci care 
mai rămăseseră de pe urma altora 
ca ei, din alte zile. Nu știm cîți „in
vadatori" culegători au fost sancțio
nați sau avertizați, dar poate le va 
fi și altora de învățătură. Și lor, și 
celor care și-au parcat mașinile la 
umbră, prin pădurile din jurul Ca-

Vizita ministrului 
căilor de comunicații 

din R. P. Polonă
Ministrul căilor de comunicații din 

R. P. Polonă, Mieczislaw Zaifryd, a 
făcut o vizită în țara noastră între 
14 și 17 Iunie. Oaspetele a avut con
vorbiri cu Traian' Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
în cadrul cărora au fost analizate 
probleme privind noi posibilități de 
dezvoltare în continuare a colaboră
rii și cooperării în domeniul trans
porturilor feroviare, rutiere și năva- 
le între cele două țări. Ministrul 
polonez a vizitat Complexul feroviar 
Brașov, portul Constanța, unele o- 
biective industriale, social-culturale 
și turistice.

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P.M.U.P.

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de Stanislaw Sobczyk, 
prim-adjunct al șefului Secției a- 
grare și economiei alimentare a C.C. 
al P.M.U.P., care, Ia invitația C.C. 
al P.C.R.. efectuează o vizită pen
tru schimb de experiență în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Adrian 
Rogojan, adjunct de șef de secție la 
Consiliul . central de control munci
toresc al activității economice și so
ciale, de activiști de partid.

A fost de față Edward Rokicki, 
reprezentantul Ambasadei R. P. Po
lone.

Vizita ministrului de stat 
al Republicii Centrafricane

La invitația Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții și a Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor, marți după-amiază a sosit în 
Capitală Ange Patasse, ministru de 
stat al Republicii Centrafricane.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Vasile Patilineț, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Jean Claude Man- 
daba, ambasadorul Republicii Cen
trafricane la București.

HANDBAL FEMININ : 
România—Ungaria 16—10

In prima zi a turneului interna
țional feminin de handbal de la 
Praga, echipa României a întîlnit 
formația Ungariei. Handbalistele ro
mânce au terminat învingătoare cu 
scorul de 16—10 (7—6). Intr-un alt 
joc, prima reprezentativă a Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 
18—13 (5—5) selecționata;>de . tihe'Wț 
a Cehoslovaciei.

BASCHET : Campionatul 
internațional feroviar

Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui începînd de joi și pînă' du
minică întrecerile celei de-a treia e- 
diție a Campionatului internațional 
feroviar la baschet feminin.

Cele opt selecționate participante 
au fost repartizate în două grupe 
preliminare, după cum urmează : se
ria A : Cehoslovacia, R.P.D. Coreea
nă, Iugoslavia, U.R.S.S. ; seria B : 
Bulgaria, Polonia, Ungaria și Româ
nia.

TENIS
Organizatorii turneului de tenis 

de la Wimbledon, care se va des
fășura între 23 iunie și 5 iulie, au 
stabilit cuplurile favorite' pentru 
probele de dublu.

în proba masculină, principalul cu
plu favorit e Brian Gottfried 
(S.U.A.)—Raul Ramirez (Mexic), ur
mați pe tabel de perechile Ilie 
Năstase (România)—Jimmy Connors 
(S.U.A.), Bob Hewitt—Frew McMil
lan (R.S.A.), Bob Lutz—Stan Smith 
(S.U.A.) și John Alexander—Phil 
Dent (Australia).

pitalei și pe malurile Argeșului, lă- 
sind în urma lor ghemotoace de hir- 
tii, cutii de conserve etc. etc., plus 
copaci tineri schilodiți. Zburăm peste 
Comarnic și nici nu mai întrebăm 
pilotul să ne spună punctul unde ne 
aflăm. Toate acoperișurile sînt albe, 
de parcă ninsese. într-un cuvînt, 
poluare. Nu se urcă nimeni pe acope
riș s-o vadă ? La întoarcerea de pe 
Valea Prahovei, în comuna Săftica, 
trei pietoni — soț, soție și copil — ți- 
nîndu-se de mînă încearcă să traver
sei în fugă strada, într-un slalom 
periculos printre autovehicule. Au 

scăpat, ca prin minune, cu viață. Ceea 
ce nu s-a intîmplat, în condiții asemă
nătoare, cu Ștefan Voica, din comuna 
Ion Roată, care a fost surprinsă de 
un autoturism și accidentată mortal.

Duminică, 15 iunie, dimineața. De
getul mare al mecanicului se înalță 
spre cer. Decolăm din nou. De data 
aceasta, spre litoral. O constatare 
îmbucurătoare : deși e un trafic „de 
zile mari", se circulă, cu mici ex
cepții, normal, legal. Profităm de 
lipsa evenimentelor rutiere (să tot 
auzim de asemenea lipsuri !) și ne 
desfătăm privirea peste lanurile de orz 
ale cooperatorilor din Muntenii Bu
zău, Căzănești, Andrășești și M. Ko- 
gălniceanu, prin care înotau zeci și 
zeci de combine „Gloria". în urma 
lor, paiele, balotate cu grijă, erau a- 
duse la puncte de încărcare, pregâ- 
tindu-se terenul pentru o nouă lu
crare. La întoarcere, vreo 7—8 „Glorii" 
porniseră pe șosea spre o altă tarla, 
drept care, din elicopter s-a indicat 
unui echipaj al miliției să le asigure 
deplasarea în cele mai bune condi
ții și, în același timp, să tempereze 
graba celor angajați riscant să le de
pășească.

Pe măsură ce înaintăm spre litoral,

‘astăzi se deschide la bucurești

Conferința europeană a comitetelor 
naționale UNICEF

La București se desfășoară, Intre 
18 și 20 iunie, sub înaltul patronaj 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste
România. Conferința europeană a 
comitetelor naționale UNICEF.
După cum aip fost informați de 
președintele Comitetului național
român UNICEF, Virgiliu Radulian, 
reuniunea europeană găzduită de 
Capitala țării noastre își propune să 
dezbată probleme fundamentale cu 
privire la îmbunătățirea situației co
piilor în lume, să militeze pentru 
transpunerea în viață a principiilor 
înscrise în Declarația drepturilor co
pilului, adoptată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. la 20 noiembrie 1959.

Alegerea României ca sediu al a- 
cestet importante conferințe este ex
presia prețuirii de care se bucură 
atît realizările interne, pe plan so
cial, pentru ocrotirea și dezvoltarea 
sănătoasă a copiilor, cît și po
litica externă a țării noastre, parti
ciparea sa activă la promovarea 
conlucrării internaționale în spiritul 
păcii, al prieteniei și apropierii în
tre popoare, contribuția remarcabi
lă adusă la susținerea și dezvoltarea 
eforturilor O.N.U. pentru statorni
cirea unei noi ordini politice și e- 
conomice în lumea contemporană.

Sînt larg cunoscute și apreciate în 
lume inițiative românești, cum este 
cea care a dus la adoptarea în una
nimitate. de către Adunarea Gene
rală a O.N.U., la 7 decembrie 1965, a 
„Declarației cu privire la promova
rea în rîndurile tineretului a idealu
rilor de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare". Alegerea 
României ca gazdă a Conferinței eu
ropene se datorează, evident, și con
tribuției sale active la realizarea o- 
biectivelor politice și social-educati

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Japoniei
La Ambasada Japoniei din Bucu

rești a avut loc marți dimineața 
prezentarea de condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a fostu
lui prim-ministru al acestei țări, Ei- 
saku Sato. Tovarășii Paul Nicu
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui. Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, loan Bog
dan Butoi, adjunct al ministrului 

Cronica zilei

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

DIN 17 IUNIE 1975

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 15 IUNIE 1975

Categoria I : (13 rezultate) 1,40 va- Cîștigul de categoria a III-a fiind 
riante a 33 879 lei. sub plafonul minim de 20 lei, fon

dul respectiv a fost atribuit conform
Categoria a II-a : (12 rezultate) regulamentului celorlalte două cate-

634,80 variante a 174 lei. gorii.

ve ale UNICEF, vizlnd pregătirea 
pentru viitor a tinerelor generații 
în conformitate cu cerințele solida
rității umane, ale luptei pentru pros
peritate și fericire, pentru progres 
social, ale făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune. înfăptuirea a- 
cestor obiective în țara noastră este 
strîns legată de activitatea Organi
zației pionierilor, care, sub îndru
marea Partidului Comunist Român, 
desfășoară intense și bogate acțiuni 
educative în rîndurile copiilor — ca
dru în care este utilizată o gamă bo
gată de forme de activitate polari
zate în jurul cluburilor UNICEF din 
casele pionierilor și din școli.

Printre problemele înscrise pe or
dinea de zi a conferinței se va dez
bate și o temă propusă de țara noas
tră. intitulată „Intensificarea activi
tății UNICEF și a comitetelor 
naționale europene în domeniul e- 
ducării copiilor și a tinerei generații 
în spiritul idealurilor de pace, prie
tenie și apropiere între popoare".

La conferință și-au anunțat par
ticiparea reprezentanți ai tuturor co
mitetelor naționale UNICEF din 
tarile Europei, din unele țări afri
cane ș.a.

Lucrările se vor desfășura în șe
dințe plenare și pe secții.

Totodată, evenimentul va fi mar
cat de organizarea unor manifestări 
omagiale : un spectacol festiv, la 
care-și vor da concursul artiști pres
tigioși ai țării noastre și ansambluri 
de copii ; o expoziție de desene ale 
pionierilor și școlarilor, o expoziție 
de afișe pe teme UNICEF. Parti- 
cipanții la conferință vor vizita clu
buri UNICEF și se vor lntîlni cu 
membri ai acestora.

F. D.

industriei construcțiilor de mașini 
grele, și Hristache Zambeti, vicepre
ședinte al Camerei de comerț și in
dustrie, au exprimat condoleanțe 
ambasadorului Japoniei la Bucu
rești, Ryoko Ishikawa. S-a _ păstrat 
un moment de reculegere în fața 
portretului îndoliat al defunctului și 
s-a semnat în cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

Vizita directorului ziarului 
tunisian „Al Amal"

La invitația ziarului „Scînteia" ne 
vizitează țara directorul ziarului tu
nisian „Al Amal" — organul Parti
dului Socialist Desturian — Larbi 
Abderrazak, membru al C.C. al parti
dului, deputat în Adunarea Națio
nală. Oaspetele a vizitat obiective e- 
conomice și social-culturale din ju
dețele Maramureș, Constanța și Tul- 
cea.

Ieri, tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe directorul ziaru
lui „Al Amal", cu care a avut o con
vorbire prietenească.

Extragerea a IV-a : 8 54 2 6 36 52
Extragerea a V-a : 89 37 24 38 17 63

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI :
938 286 lei.

zărim traversînd șoseaua un alai de 
nuntă. în timp ce le uram tinerilor 
însurăței „casă de piatră", am auzit 
glasul tînărului mecanic (care s-a 
născut cu 23 de ani în urmă, adică 
în anul în care pilotul efectua pri
mul zbor din cariera lui de aviator), 
povestindu-ne de ghidușiile fetiței 
lui. Mariana, care abia a împlinit 
opt luni „și e frumoasă foc, ca mai- 
că-sa“.

La întoarcerea de pe Valea Oltu
lui, pilotul ne-a adus „la firul ierbii", 
pe axul magistralei Pitești-Bucu- 
rești. Este notat numărul l-B-8229 
al unei „Dacii-1300", căreia nu-i ajun
gea una din cele două benzi ale șo
selei, mergînd pe linia continuă și cu 
peste 100 kilometri la oră. Se comu
nică numărul unui echipaj, iar aces
ta, la rîndu-i, solicită ajutor elicop
terului pentru reperarea mai grabnică 
a unui accident petrecut la ieșirea 
din Bolintin, pe magistrală. Pornim 
cu toată viteza și zărim un autotu
rism (3-B-7383) răsturnat. Conducînd 
neatent, Ion Bica își accidentase 
grav soția. Se solicită și se acordă 
imediat primul ajutor.

Luni, 16 iunie, dimineața. Din 
analiza datelor centralizate'la Direc
ția Circulație din I.G.M., rezultă că 
echipajele miliției au fost și de a- 
ceastă dată Ia datorie, că au făcut tot 
ce a depins de ele pentru prevenirea 
accidentelor rutiere, pentru ocrotirea 
bunurilor materiale și a vieții oame
nilor. S-a constatat că tot mai mulți 
conducători auto, profesioniști și a- 
matori, s-au încadrat în normele le
gale ale traficului, dar că mai sînt 
încă destui care conduc imprudent, 
nesăbuit, care comit acte de irespon
sabilitate și pun in pericol siguranța 
circulației. Așa se face că în zilele 
de sîmbătă și duminică au avut Ioc 
34 accidente de circulație, în 
urma cărora 16 persoane șl-au pier
dut viața și 48 au fost rănite. Pe 
traseele patrulate de elicopter — spre 
Constanța, Brașov și Rm. Vîlcea — 
s-au înregistrat 6 accidente, sol
date cu un mort și 5 răniți. Așa
dar, rolul preventiv și de suprave
ghere al elicopterului, pe care se află 
inscripția „Miliția", este evident. To
tuși, numărul mare de accidente con
stituie încă un „claxon de alarmă" 
pe adresa tuturor conducătorilor 
auto, invitîndu-i la prudență și a- 
tenție sporită. Este in interesul lor 
și al tuturor, pentru siguranța pro
priei vieți și a fiecăruia dintre noi.

Petre POPA

R. d, germană Noi centre 
ale chimiei moderne

La Piesteritz, pe un 
teren înțelenit, se ridi
că coloane suple, re
zervoare sferice, reac- 
tori, turnuri de beton, 
încolăcite și legate în
tre ele cu nu mai pu
țin de cinci mii metri 
de conducte. Cel mai 
mare obiectiv al ac
tualului plan cincinal 
al R. D. Germane in 
domeniul chimiei, u- 
zina de la Piesteritz, 
va reuni în perimetrul 
ei două fabrici de a- 
moniac și trei de uree, 
dotate cu instalațiile 
respective de încărca
re și depozitare. Prima 
fabrică de amoniac a 
început să producă din 
martie anul trecut, iar 
prima fabrică de uree 
— cîteva luni mai tîr- 
ziu. Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an vor intra în 
probe tehnologice încă 
două instalații de uree, 
capacitatea totală pla
nificată a acestei în
treprinderi fiind de 1 
milion tone pe an. în
semnătatea economică 
a complexului de în
treprinderi de la Pies
teritz este sugestiv 
redată de următorul 
calcul al specialiștilor: 
fiecărui kilogram de 
uree aplicată pe ogoa
re îi corespunde o re
coltă suplimentară de 
7 pînă la 11 kg cerea
le la ha.

Un alt reper al in
dustriei chimice îl con
stituie Bohlenul. Pe 
locul unei rafinării în 
care, pînă în 1971, se 
producea benzină din 
cărbune brun se ridică 

silueta modernă a u- 
nui nou gigant indus
trial. Chimia este aici 
sinonimă cu olefinul. 
în categoria olefinuri- 
lor, hidrocarburi cu 
legătură dublă nesatu
rată, obținute din pre
lucrarea gazelor natu
rale, intră, după cum 
este cunoscut, etilena 
și propilena, produse 
finale ale complexului 
de la Bohlen. Intrat 
parțial în funcțiune, 
complexul va produce, 
în final, 300 000 tone 
etilenă și 150 000 tone 
de propilenă.

Cine călătorește pe 
autostrada Berlin—
Dresda, în zona locali
tății Sohwarzheide în- 
tîlnește o platformă 
industrială de 4,5 km 
lungime. Este o nouă 
cetate a chimiei, pe 
locul unei vechi uzine, 
de la care actuala în
treprindere nu a moș
tenit declt numele. Lu
crările de construcții 
au început în 1969. In 
prezent, uzina din 
Schwarzheide produce 
70 000 tone poliuretan. 
Chimiștii afirmă că 
din acest produs se 
fabrică, practic, orice. 
Intr-adevăr, el are o 
largă aplicare în cele 
mai diverse ramuri ale 
economiei, începînd de 
la fabricarea mobilei, 
pînă la industria auto
mobilelor și cea navală. 
Poliuretanul constituie 
un înlocuitor prețios, 
de cele mai multe ori 
cu calități sporite, al 
metalului, lemnului, 
pielii etc.

Ședința Comisiei permanente C. A. L R. pentru transporturi
în stațiunea Neptun a avut loc 

cea de-a 49-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru trans
porturi.

In cursul ședinței, reprezentanții 
împuterniciți ai organelor competen
te ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
au semnat o convenție referitoare la 
specializarea multilaterală interna
țională în reparațiile de aparate de 
zbor, motoare de avion și agregate.

Comisia a adoptat propunerile 
elaborate de a doua Conferință a re
prezentanților căilor ferate, organe

ROADE ALE COLABORĂRIIROMANO-EGIPEENE
ln urmă cu un an, 

la mijlocul lunii apri
lie, orașul Port-Said 
era martorul unui im
portant moment pe 
calea eforturilor depu
se de poporul egiptean 
pentru normalizarea 
vieții în regiunile a- 
fectate de război : în
ceperea operațiunii de 
deblocare a Canalului 
Suez. Astăzi, la ca
pătul unei munci sus
ținute, al unor ample 
operațiuni de demina- 
re și dragare, cunoscu
ta cale de apă a fost 
redată traficului, ac
țiune de natură să 
impulsioneze dezvol
tarea economică a ță
rii, avind, totodată, 
multiple semnificații 
pozitive pe planul vie
ții politice și economi
ce internaționale. De-a 
lungul canalului — la 
Suez, Ismailia, Port- 
Said — numeroase 
case avariate au fost 
refăcute, au fost con
struite circa 6 000 de a- 
partamente noi: sute de 
întreprinderi comer
ciale, fabrici ți școli 
și-au reluat activita
tea.

Efortul de recon
strucție și de punere 
în valoare a resurselor 
țării nu se limitează 
numai la regiunea ca
nalului. In ultimul an 
au fost inaugurate 
mai multe obiective e-

conomice de priniă 
importanță pentru Eco
nomia națională. Noul 
guvern, format la 15 
aprilie, sub conducerea 
lui Mamdouh Salem, 
a inceput o vastă ac
țiune pentru sporirea 
producției industriale, 
extinderea cooperării 
economice a R.A.E. cu 
alte țări, ridicarea ni
velului de trai al ma
selor. După cum arată 
presa egipteană, în 
cursul acestui an vor 
fi date in folosință 
peste 30 de noi obiec
tive industriale. Pro
ducția industrială a 
țării va crește, în 
1975, în expresie valo
rică, cu 360 milioane 
lire față de 1974, ajun- 
gind la 2173 milioane 
lire.

Printre tinerele vlăs
tare ale industriei e- 
giptene, care vor con
tribui la punerea in 
valoare a resurselor 
R.A.E., se află și uzi
na de la El Mex, rea
lizată in cooperare cu 
țara noastră. Uzina, 
care lucrează cu deplin 
randament din decem
brie 1974, furnizează 
importante cantități de 
produse sodice, pînă 
nu de mult importate. 
Ea constituie o măr
turie elocventă a co
laborării fructuoase ro- 
măno-egiptene, care se 
dezvoltă an de an in

Carnet cultural
„SĂRBĂTOAREA 

GRIULUI"
La Gîrla Mare, unde de cîțiva 

ani se obțin producții record de 
griu, s-a organizat o inedită 
manifestare cultural-artistică: 
„Sărbătoarea griului". Au parti
cipat toți fiii satului — cei care 
trăiesc și muncesc în comună, 
ca și cei plecați în alte locuri 
din țară. Manifestarea a fost 
precedată de o sesiune de co
municări și referate privind is
toricul comunei, precum și de o 
trecere în revistă a înfăptuirilor 
socialiste, a perspectivelor de 
viitor ale localității, unde peisa
jul urbanistic se conturează cu 
fiecare nou obiectiv economic 
și social-cultural. Pe scena că
minului cultural, formații artis
tice din mai multe comune au 
prezentat programe atractive. 
Au avut loc, pe terenurile de 
sport, competiții sportive de 
masă. (Virgiliu Tătaru).

FILARMONICA 
DIN ORADEA 

ÎN ITALIA
Orchestra Filarmonicii de stat 

din Oradea a participat, de cu- 
rînd, la cel de-al 10-lea festival 
internațional „Giornati muzicali" 
din Vicenza — Italia, fiind de 
fapt și prima participare a unei 

Prin intrarea In 
funcțiune a uzinei de 
la Schwarzheide și, 
implicit, prin sporirea 
producției de poliure
tan se creează mari 
posibilități pentru În
noirea tehnologiei în 
diferite ramuri ale 
industriei. Institutul 
pentru construcții me
talice din Dresda a șl 
elaborat un studiu pri
vind folosirea noului 
material. La rîndul 
său, institutul pentru 
material rulant a ex
tins aria folosirii poli- 
uretanului în domeniul 
construcțiilor de va
goane, la agregatele 
din oțel pentru vagoa
nele frigorifice greu
tatea scăzînd astfel cu 
4,5 tone, iar spațiul de 
înmagazinare crește cu 
14 metri cubi.

Piesteritz, Bohlen, 
Schwarzheide... noile 
repere ale industriei 
chimice a R. D. Ger
mane, care se ală
tură celor de mult 
cunoscute, ca Leuna, 
Buna, Schwarze Pum- 
pe, Schwedt, dau o ima
gine a dinamismului u- 
nei ramuri industriale 
fără de care o econo
mie modernă ar fi 
de neconceput. Peste 
300 000 oameni ai mun
cii lucrează în combi
natele și întreprinde
rile chimice ale R.D.G., 
realizînd 16 la sută din 
producția industrială a 
republicii.

C. VARVARA1

lor vamale, grănicerești, fitosanitare 
și ai altor organe menite să scurteze 
timpul de staționare a vagoanelor în 
stațiile de frontieră ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Au fost examinate și alte proble
me privind sporirea transportului 
mărfurilor de comerț' exterior pe 
Dunăre în prezent și în perspectivă, 
probleme ale colaborării tehnico- 
științifice în domeniul transporturi
lor etc., adoptîndu-se recomandări 
corespunzătoare.

qW*  fii 
splirituT ddplinei înțe- ' 
legefi și al avantaju
lui reciproc.

Conlucrarea dintre 
cele două țări, care a 
căpătat temelii atît de 
trainice și de fertile ca 
urmare a convorbiri
lor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu șl 
Anwar Sadat, oferă și 
alte exemple, la fel de 
elocvente. La Heluan 
au fost asamblate pînă 
în prezent peste 3 500 
de tractoare „U 650“ 
ji 900 de autoturisme 
de teren; la Hamra- 
wein continuă cu suc
ces lucrările de con
strucție a unui mare 
complex de preparare 
a fosfaților ce urmea
ză a fi încheiate la 
sfîrșitul anului viitor ; 
pe căile ferate din va
lea Nilului circulă pri
mele locomotive româ
nești*  de pe continen
tul african.

Sînt tot atîtea do
vezi ale prieteniei șl 
colaborării strinse din
tre Republica Socia
listă România și Re
publica Arabă Egipt, 
care se dezvoltă con
tinuu, în interesul am
belor popoare, al păcii 
și cooperării, interna
ționale.

Nicolae N. LUPU
Cairo , ,

orchestre românești Ia acest 
prestigios festival, alături de alte 
formații de renume din Franța, 
Austria, Italia și din alte 
țări europene. Revenindu-i cin
stea să deschidă festivalul, or
chestra orădeană a prezentat 
primul concert sub bagheta di
rijorilor Miron Rațiu și Ervin 
Acel și s-a bucurat de colabo
rarea tenorului Mario del Mo
naco. în final, acesta a decla
rat : „Sincera și profunda mea 
admirație pentru prestigioasa 
orchestră din Oradea". Valoa
rea repertoriului și interpretării 
a fost consemnată și în presă. 
Ziarul milanez „La notte", din 
9 iunie, își încheie cronica mu
zicală cu aprecierea : „înainte 
de toate, orchestra Filarmonicii 
din Oradea, colectivul româ
nesc, care numără 60 de Instru
mentiști de primă mărime, a 
fost extraordinară".

STAGIUNE 
PERMANENTA

La Alexandria, colectivul de 
teatru al Casei de cultură a 
sindicatelor a prezentat piesa 
„Moartea ultimului golan", de 
Virgil Stoenescu. Spectacolul 
a inaugurat stagiunea perma
nentă de teatru în cadrul că
reia vor evolua și alte formații 
similare din Turnu-Măgurele, 
Roșiori de Vede și alte locali
tăți ale județului. (Ion Toader).



PAGINA 6 SClNTEI A — miercuri 18 iunie 7975

Subsemnul dezvoltării relațiilor de prietenie

și colaborare româno-egiptene

Ministrul de externe al României

CAIRO 17 — Corespondentul nos
tru transmite : Marți a sosit la 
Cairo ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, care întreprinde o 
vizită oficială la invitația viceprim- 
ministrului și ministrului afacerilor 
externe al Republicii Arabe Egipt, 
Ismail Fahmi. Pe aeroportul inter
național din capitala țării gazdă, mi
nistrul român a fost intîmpinat de 
Mohamed Riad, ministru secretar de 
stat la M.A.E. al R.A.E., membru al 
guvernului, de Saad Afra, ministru 
subsecretar de stat în M.A.E., și de 
funcționari superiori din M.A.E. e- 
giptean. Au fost de față Petrir Bur- 
lacu, ambasadorul României la Cai
ro, și membri ai ambasadei române.

Răspunzînd la întrebările puse la 
sosirea pe aeroport de reprezentanții 
presei egiptene, George Macovescu a 
arătat că relațiile de prietenie și co
laborare româno-egiptene cunosc o 
continuă dezvoltare în ultimii ani,

la acest curs o contribuție deosebită 
aducind-o întîlnirile la nivel înalt 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat.

★
în drum spre Cairo, George Ma

covescu a făcut o escală la aeropor
tul din Atena, unde a fost întîmpi- 
nat de ambasadorii Mazarakis și Va- 
silatos, din M.A.E. al Greciei, cu 
care s-a întreținut amical timp de 
o oră. A fost prezent ambasadorul 
României în Grecia, Ion Brad.

★
La plecarea din București, mi

nistrul de externe român a fost 
salutat de Vasile Gliga și Constan
tin Oancea, adjuncți ai ministrului, 
de funcționari superiori din M.A.E.

Au fost, de asemenea, prezenți Os
man Assal, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt, și Dimitri Papadakis, 
ambasadorul Republicii 
București.

Elene la

Vizita unei delegații militare române
în Portugalia

LISABONA 17 (Agerpres). — La 
17 iunie a sosit la Lisabona o dele
gație militară română, condusă de 
generalul-colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat 
care face o vizită oficială în 
galia, la invitația Statului 
General al Forțelor Armate.

La sosire, delegația română 
primită de generalul Carlos 
Soares Fabiao, șeful Statului 
al armatei terestre portugheze, 
bru al Consiliului Revoluției, de ge
neralul Otelo Saraiva de Carvalho, 
șeful regiunii militare Lisabona, 
membru al Consiliului Revoluției, de

f

Major, 
Portu- 
Major

a fost
Idaes 

Major 
mem-

generali și ofițeri superiori ai forțe
lor armate portugheze.

Au fost prezenți Marin Iliescu, 
ambasadorul României la Lisabona, 
și membri ai ambasadei române.

★
La plecarea din București, pe ae

roportul Otopeni, delegația militară 
a fost condusă de general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori.

Erau de față Antonio L. M. A. No- 
vais Machado, ambasadorul Portu
galiei la București, locotenent-colo- 
nelul Hugo Dos Santos, atașat mili
tar aero și naval, membri ai am
basadei.

încheierea ultimei
între Portugalia

LOURENCO MARQUES 17 (Ager
pres). — Ultima serie de negocieri 
între Portugalia și Frontul de Eli
berare din Mozambic (FRELIMO) 
cu privire la acordarea independen
tei depline Mozambicului, la 25 
iunie anul acesta, a luat sfîrșit marți 
la Lourenqo Marques — anunță un 
comunicat comun dat publicității în 
capitala mozambicană.

După cum a afirmat șeful delega
ției portugheze, Jorge Sampaio, ma
joritatea problemelor aflate în discu-

serii de negocieri 
și FRELIMO
tie au 
vorba, __ ___ __7_,________
în Mozambic a Băncii naționale de 
peste mări (B.N.U.) înainte de data 
prevăzută pentru acordarea indepen
denței și de crearea unei societăți 
pentru realizarea marelui baraj hi
droelectric de Ia Cabora Bassa, în 
centrul țării. Potrivit termenilor co
municatului amintit, companiile ban
care și de asigurări din Mozambic 
vor fi controlate de reprezentanți ai 
guvernului local.

găsit o rezolvare adecvată. Este 
îndeosebi, de naționalizarea

Reuniunea liderilor
mișcărilor de eliberare din Angola
• Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea climatului de pace 

pe întreg teritoriul țării
NAIROBI 17 (Agerpres). — Liderii 

mișcărilor de eliberare națională din 
Angola, ‘ "
Roberto 
Savimbi 
uniunea 
șoară în 
rou, _ _____ ___
„fundamentale pentru î __
păcii pe întreg teritoriul Angolei" — 

oficial 
Potrivit 

convorbirile primei 
runde s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere reciprocă și au

Agostinho Neto (M.P.L.A.), 
Holden (F.N.L.A.) și Jonas 
(U.N.I.T.A.), prezenți la re
ia nivel înalt care se desfă- 
localitatea kenyană Nakou- 

au convenit asupra măsurilor 
pentru restabilirea

se arată într-un comunicat 
dat publicității la Nairobi, 
comunicatului,

condus Ia o serie de măsuri esențiale 
pentru asigurarea climatului de pace 
pe întreg teritoriul Angolei.

în cursul zilei de marți, la Pala
tul prezidențial din. localitatea Na- 
kourou au fost reluate convorbirile 
între cei trei lideri ai mișcării de e- 
liberare națională, continuîndu-se a- 
nalizarea situației generale din An
gola, în perspectiva proclamării, la 
11 noiembrie, a independenței totale 
a teritoriului și a preluării puterii 
de stat de către autoritățile ango
leze.

Vizita delegației P. C. R
în Danemarca

al 
tova-

COPENHAGA 17 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, viceprim-ministru 
al guvernului, care face o vizită în 
Danemarca la invitația Comitetului 
Executiv al Partidului Social-Demo
crat, a fost primită luni după-amia- 
ză de președintele partidului, primul 
ministru Anker Joergensen.

Cu acest prilej, șeful delegației 
române a transmis un salut cordial 
din partea secretarului general 
Partidului Comunist Român, 
rășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind călduros. Anker Joer
gensen a evocat cu deosebită ___
facție întîlnirea și discuțiile purtate 
cu secretarul general al P.C.R. cu 
prilejul vizitei întreprinse în Româ
nia în vara anului trecut, vizită pe 
care a apreciat-o ca deosebit de in
teresantă și utilă. Anker Joergensen 
a transmis un cordial salut secreta
rului general al P.C.R. și întregului 
popor român, exprimînd, totodată, 
convingerea că există reale posibili
tăți pentru extinderea relațiilor din
tre cele două partide, țări și po
poare.

La convorbiri, care s-au desfășurat

satis-

HAVANA

într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Ejnar Cristiansen, secretar ge
neral al P.S.D.. Poul Nielsen, preșe
dintele Comitetului 
politică externă, și 
deputat.

parlamentar de 
Preben Nielsen,

★
în seara aceleiași 

Anker Joergensen, 
ția, a oferit un dineu în onoarea de
legației române, la care au participat 
membri ai conducerii P.S.D. din Da
nemarca, deputați.

★
Delegația P.C.R. condusă de tova

rășul Gheorghe Rădulescu s-a întîl- 
nit la Folketing cu șeful grupului 
parlamentar social-democrat. Figs 
Gaard Knudsen, și alți membri ai 
parlamentului.

De asemenea, delegația s-a Intîl- 
nit cu Knud Cristiansen, vicepreșe
dintele Uniunii Centrale a sindicate
lor daneze, precum și cu reprezen
tanți ai Consiliului economic munci
toresc al Uniunii Centrale a coope
rativelor din Danemarca.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă deschisă, prie
tenească, a participat ambasadorul 
României la Copenhaga, Gheorghe 
Ploieșteanu.

zile, președintele 
împreună cu so-

HAVANA 17 (Agerpres). — La Ha
vana a avut loc o consfătuire a unor 
partide comuniste din America Lati
nă și bazinul Mării Caraibilor. A 
fost dat publicității un comunicat, în 
care se arată că la consfătuire au 
participat delegații ale partidelor co
muniste din Argentina, Bolivia, Bra- 
zili£. Chile, Columbia, Cuba, Repu
blica Dominicană, Ecuador, Guade
lupa, Honduras, Martinica, Mexic, 
Paraguay, Peru, Porto Rico, Salva
dor, Uruguay, Venezuela. De aseme
nea, au participat delegații din par
tea Partidului Avangarda Populară 
din Costa Rica, Partidului Muncii din 
Guatemala, Partidului Progresist 
Popular din Guyana, Partidului Unit 
al Comuniștilor Haitieni, Partidului 
Socialist din Nicaragua și Partidului 
Poporului din Panama. Cu titlu de 
observator au luat parte reprezen-

tanți ai partidelor comuniste din Ca
nada și S.U.A.

După cum se precizează în comu
nicatul publicat de ziarul „Granma", 
la reuniune a fost efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu situația in
ternațională actuală, în special din 
America Latină. Comunicatul arată 
că participanții au exprimat puncte 
de vedere similare în aprecierea si
tuației internaționale și din America 
Latină, precum și în legătură cu ac
țiunile de luptă împotriva imperia
lismului.

Comunicatul se încheie printr-un 
apel la luptă pentru „deplina liber
tate națională și independență a fie
cărei țări, pentru 
starea popoarelor 
pace și socialism

A fost aprobat 
vind situația din 
bazinul Mării Caraibilor.

democrație și bună- 
respective, pentru 

în lume".
un document pri- 
America Latină

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA A MUNCII

ȘÎ

Conferința pentru securitate și cooperare In Europa

GENEVA 17 (Agerpres). — De cu- 
rînd, in Subcomisia pentru cultură a 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa, în urma unor ne
gocieri intense, la care delegația ro
mână, alături de alte delegații, și-a 
adus o contribuție însemnată, s-a 
realizat un acord general asupra 
principiilor care trebuie să guverne
ze schimburile și cooperarea cultu
rală intre statele participante.

Textul convenit postulează 
schimburile și cooperarea culturală 
contribuie la o mai bună înțelegere 
intre popoare, la stringerea rapor
turilor dintre ele.

Principalele obiective pe care sta
tele participante și le fixează în a- 
cest document cu caracter preambu
lar vizează : dezvoltarea schimburilor 
de informații asupra realizărilor cul
turale, îmbunătățirea posibilităților 
materiale ale schimburilor și difu
zării bunurilor culturale, înlesnirea 
accesului tuturor la realizările cultu
rale respective, dezvoltarea contac-

că

telor și a cooperării între persoanele 
care desfășoară activități culturale și, 
în sfirșit, căutarea de noi domenii și 
noi forme de cooperare culturală.

Statele participante își exprimă, de 
asemenea, convingerea că dezvoltarea 
legăturilor dintre ele va contribui la 
îmbogățirea culturii fiecăruia în con
diții de respectare deplină a origina
lității fiecărei culturi și de dezvoltare 
a cooperării culturale cu toate cele
lalte țări ale lumii.

Declarație a P. C. 

din Finlanda în problema

securității europene
HELSINKI 17 (Agerpres). — La 

Helsinki a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Finlanda. Participanții 
au examinat o serie de probleme de 
politică internă și organizatorice și 
au adoptat o declarație intitulată 
„Organizarea etapei hotărîtoare a 
Conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare". în declara
ție se relevă. între altele, aportul 
important al țărilor 
Europa, al partidelor comuniste și 
forțelor progresiste de pe continent, 
în cadrul eforturilor pentru întă
rirea securității. Progresul pe calea 
Conferinței europene — se subliniază 
în document — răspunde interese-' 
lor și aspirațiilor popoarelor Euro
pei. în prezent, apreciază C.C. al 
P.C. din Finlanda, există posibilități 
pentru convocarea, la Helsinki, a e- 
tapei finale a conferinței, la cel mai 
înalt nivel.

socialiste din

GENEVA 17 (Agerpres). — Comi
tetul pentru rezoluții al Conferinței 
Internaționale a Muncii, ale cărui lu
crări continuă la Geneva, a adoptat, 
cu o largă majoritate de voturi, o re
zoluție cu privire la încălcarea drep
turilor omului și a libertăților sin
dicale în Chile. Rezoluția a fost a- 
doptată în baza datelor colectate de 
o comisie de anchetă a Organizației 
Internaționale a Muncii, care a exa
minat situația drepturilor omului în 
Chile.

Rezoluția exprimă „preocuparea 
serioasă în legătură cu situația din 
Chile și violarea drepturilor civile șl 
sindicale ale muncitorilor și organi
zațiilor de 
bertății de 
muncă, în 
guvernului

sindicat în general, a li- 
asociere și a dreptului la 
special". Conferința cere 
chilian să acționeze în

conformitate cu recomandările Co
misiei de anchetă și să desființeze 
curțile marțiale, să înceteze tortura 
și tratamentul necorespunzător al ac
tiviștilor sindicali închiși, să elibere
ze persoanele arestate și să procla
me o amnistie generală. Guvernul de 
la Santiago de Chile este chemat, 
totodată, să suprime toate legile care 
limitează libertatea de acțiune a sin
dicatelor. Rezoluția cere O.I.M. să 
urmărească în continuare situația din 
Chile și să raporteze despre aceasta 
la viitoarea conferință.

★
După cum relatează agențiile de 

presă, autoritățile chiliene au trans
mis instrucțiuni delegației guverna
mentale la cea de-a 60-a Conferință 
Internațională a Muncii să se retra
gă de la actuala sesiune.

agențiile de presă transmit
Convorbiri româno-sri- 

IankCZB. Adjunctul ministrului 
afacerilor externe, Cornel Pacoste, a 
efectuat, intre 12 și 15 iunie a.c., o 
vizită în Sri Lanka. Cu acest prilej, 
el a avut convorbiri cu mai mulți 
membri ai guvernului și a fost pri
mit de primul ministru interimar, 
Maitripala Senanayake. S-a făcut un 
larg schimb de păreri privind sta
diul actual al relațiilor bilaterale, în 
special perspectivele lărgirii și di
versificării acestora în viitor. Au fost 
abordate, de asemenea, probleme ale 
situației internaționale actuale de 
interes comun.

Mesaj cambodgian. Vladl* 
mir Bakarici, vicepreședinte al Prezi
diului R. S. F. Iugoslavia, I-a primit, 
marți, la Zagreb, pe Sarin Chhak, mi
nistrul de externe al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cambod- 
giei, aflat în vizită în 
care a remis un mesaj 
de Norodom Sianuk, șeful 
cambodgian, președintelui 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

Iugoslavia, 
adresat 
statului 

R. S. F.

Convorbiri egipteano-ci- 
priote. 
dria- au

în orașul egiptean Alexan- 
început marți convorbirii»

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
Rezultatele alegerilor regionale din Italia

oficiale dintre președintele Anwar 
El Sadat și arhiepiscopul Makarios, 
președintele Ciprului, care se află 
într-o vizită oficială în Republica A- 
rabă Egipt — informează agenția 
M.E.N. Cei doi șefi de stat au pro
cedat la examinarea situației din O- 
rientul Apropiat și din Cipru și a e- 
voluției relațiilor bilaterale.

Marea Britanie și Africa 
de Slid au anuleze A-
cordul militar de la Simonstown, în
cheiat între ele în 1955, care preve
dea cooperarea între forțele navale 
ale celor două țări. Agenția U.P.I. 
subliniază că actul anulării acordu
lui reprezintă o expresie a dezacor
dului guvernului de la- Londra față , 
de politica de apartheid a autori
tăților de la Pretoria.

Alegeri în Iran. MilIoane de 
Iranieni se vor prezenta, vineri, 
fața urnelor pentru a-i desemna 
viitorii 297 de deputați și 30 de 
natori în cele două camere ale Parla
mentului național — informează a- 
genția iraniană de presă P.A.R.S.

in 
pe 

se-

La Pekin au avu^ l°c convor
biri între Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, și Adil Qarțani, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul unei delegații economi
ce guvernamentale albaneze 
în vizită în capitala chineză.

aflate

ex-
Sabri
că a

Ministrul afacerilor 
terne «1 Turciei, Ihsan 
Caglayangil, a anunțat marți
remis o notă ambasadei americane 
din Ankara prin care cere deschi
derea unor negocieri între cele două 
țări în vederea „stabilirii unui nou 
statut al instalațiilor de apărare 
comună din Turcia". Ministrul de 
externe turc a precizat că va tre
bui ca negocierile să înceapă într-un 
termen de 30 de zile, iar din mo
mentul începerii acestora, instalații
lor militare li se va aplica „un sta
tut provizoriu".>

MOSCOVA

Întîlnire
L. Brejnev—E. Honecker

MOSCOVA 17 (Agerpres). După 
cum relatează agenția T.A.S.S., Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a făcut, la 17 iunie, o vi
zită în Uniunea Sovietică. El a avut 
convorbiri cu Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pri
vind probleme ale dezvoltării rela
țiilor bilaterale. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme internaționale 
de interes comun. A fost exprimată 
convingerea că, în luna iulie, ar putea 
să aibă loc etapa finală, la nivel 
înalt, a Conferinței .pentru securitate 
și cooperare în Europa.

VARȘOVIA

Convorbiri între E. Gierek 
și V. Giscard d’Estaing 
VARȘOVIA 17. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La invitația 
primului secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, marți după-amiază a 
sosit. într-o vizită oficială în Polo
nia, președintele Franței, Valery Gis
card d’Estaing. JȘeful statului fran
cez este însoțit în vizita sa de Mi
chel Poniatowski, ministru de stat și 
ministru de interne, Jean Sauvag- 
nargues, ministrul de externe, Jean 
Pierre Fourcade, ministrul economiei 
și finanțelor.

In după-amiaza aceleiași zile, la 
sediul Seimului au început convorbi
rile polono-franceze.

DE PRETUTINDENI
• PLANETE INVIZIBI

LE IN SISTEMUL NOS
TRU SOLAR ? Nu este ex‘ 
clus ca, dincolo de Pluton, să 
mai existe, în sistemul nostru 
solar, una sau chiar două pla
nete invizibile de pe Pămînt. 
Această ipoteză a fost enunțată 
de experți ai Institutului de 
astronomie teoretică din Lenin
grad pe baza unor analize ma
tematice privind traiectoria co
metelor care se apropie de Pă
mînt. Profesorul Gleb Cebota- 
riov a calculat că prima din a- 
ceste planete ar putea avea un 
diametru de 8 000—12 000 km, 
deci de mărimea Terrei, fiind 
însă situată la o distanță de 54 
de ori mai mare față de Soare. 
El a mai arătat că nu este ex
clusă existența și a unei a doua 
planete, situată, de asemenea, 
dincolo de Pluton, al cărei dia
metru ar fi de două ori mai 
mare decît cel al Pămîntului și 
care s-ar afla la o distanță pînă 
Ia Soare de 100 de ori mai 
mare.

• STOP FUMATULUI I 
Mai toți fumătorii inveterați 
sînt de părere că după mai 
multă vreme de fumat ar fi 
inutil să mai renunțe la țigară 
— căci consecințele negative nu 
ar mai fi recuperabile — așa in
cit... nu le-ar rămîne decît să 
continue. Combătînd această 
prejudecată, un medic ameri
can, Oscar Auerbach, arată că 
cei ce renunță la țigară dimi
nuează mult din pericolul apa
riției cancerului pulmonar. Fi
rește, în funcție de timp : după 
un an de renunțare — un declin 
apreciabil, pentru ca după 6—10 
ani riscul îmbolnăvirii să fie 
aproape tot atît de redus ca și 
în cazul unui nefumător. Expli
cația științifică ar fi că, prin 
părăsirea fumatului, celulele 
care căptușesc ramificațiile 
bronhiolelor — unde se locali
zează cancerul — se refac, fiind 
în măsură să înlăture spectrul 
necruțătoarei boli.

• LENTILE DIN SARE. 
La un centru de cercetări din 
California se studiază posibili
tatea creării unor lentile din 
cristale de sare în scopuri de 
laborator. O peliculă extrem de 
subțire este menită să apere a- 
ceste lentile de umezeală, pre
lungind, astfel, durata lor de 
utilizare. Experiențele făcute 
pînă acum au dovedit că aces
te lentile au devenit complet 
insensibile la umezeală ; în 
plus, pelicula, datorită însușiri
lor sale antireflectante, mărește 
gradul de transparență și, în 
consecință, îmbunătățește cali
tățile optice ale lentilei.

• „VOLKSWAGEN" 
TESTEAZĂ UN NOU 
CARBURANT. Pe un teren 
de încercare în apropiere de 
Ehra-Lessien (R.F.G.), uzinele 
„Volkswagen" au început testa
rea unui nou carburant. După 
cum a comunicat un reprezen
tant al uzinei, 45 de automobile 
de tipurile „Golf", „VW" și 
„Audi 100“ vor circula, pină la 
mijlocul anului viitor, folosind 
un amestec de metanol (15 la 
sută) și benzină normală, cu un 
conținut scăzut de plumb. Ex
periența urmărește studierea 
posibilităților de folosire a me
tanolului drept carburant, spre 
a se diminua dependența față 
de petrol.

• „SIMBURELE SNO
BISMULUI". Rumoare și 
vîlvă la celebrul colegiu Eton 
din Marea Britanie, școală cu 
caracter exclusivist, rezervată 
aristocrației : elevii ei s-au ri
dicat împotriva conservatoris
mului depășit al regulilor aces
tei școli, prin care li se impun 
tradiții nedorite, care urmăresc 
să mențină barierele dintre cla
sele sociale — după cum se 
scrie în manifestele răspîndite 
de „rebeli" în incinta internatu
lui. Astfel, au fost atacate obli
gativitatea de a purta frac, pre
cum și tradiția ca elevii mai 
mici să-i servească pe cei din 
clasele mai mari. „în spatele 
fațadei pompoase se ascunde 
sîmburele snobismului" — arată 
unul din manifeste. Numai că 
dispariția barierelor sociale nu 
va fî legată de dispariția fracu- 
rilor-uniformă...

Camera Comunelor a 
probat, luni seara, după cea de-a 
treia lectură, proiectul de lege care 
autorizează guvernul laburist să 
preia controlul asupra societății 
„British Leyland". Proiectul de lege 
a fost adoptat cu 284 de voturi, con
tra 239.

a-

Guvernul nepalez va con- 
ti'nua eforturile de a menține rela
ții de prietenie cu toate țările, în 
special cu vecinii săi, pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, a res
pectării suveranității și egalității în 
drepturi — a declarat regele Nepa
lului, Birendra, in discursul rostit la 
deschiderea lucrărilor celei de-a 
XXVI-a sesiuni a Parlamentului.

AMPLĂ COTITURĂ SPRE STINGĂ
9 „Cel mai mare succes electoral al Partidului Comunist Italian in anii de după eliberare
• P. C. I. la mai puțin de două

La Roma au fost date publicității rezultatele 
oficiale definitive ale alegerilor pentru desem
narea membrilor consiliilor regionale desfășu
rate, la 15 și 16 iunie, în 15 regiuni ale Italiei. 
Repartiția voturilor și locurilor este următoarea: 
Partidul Democrat Creștin — 10 707 682 voturi, 
277 locuri ; Partidul Comunist Italian — 10 149 135 
voturi, 247 locuri ; Partidul Socialist Italian — 
3 636 647 voturi, 82 locuri ; Partidul Socialist 
Democratic — 1 700 983 voturi, 36 locuri : Parti
dul Republican — 961016 voturi, 19 locuri ; 
Partidul Liberal — 749 749 voturi, 11 locuri ;
Mișcarea Socială Italiană (neofasciștii) — 
1 951 011 voturi. 40 locuri ; Partidul Unității 
Proletare pentru Comunism — 146 451 voturi, 4 

.locuri, alte formațiuni

„O cotitură spre 
«lingă" (IL MESSAG- 
GERO) ; „Cel mai 
mare succes electoral 
al P.C.I. in anii de 
după eliberare" (L’U- 
NITA) ; „Importante 
deplasări in rindul 
corpului electoral : re
gres al democrației 
creștine, creștere a 
P.C.I. și a P.S.I. (COR- 
RIERE DELLA SERA); 
„Deplasări 
mari decit 
zute" 
Sub :
care 
tere 1 
gini, 
comentează rezultatele 
alegerilor regionale de 
duminică și luni, a- 
preciate ca „un vot 
istoric".

Principala constatare 
Impusă de aceste re
zultate — după cum 
se poate vedea și din 
titlurile enunțate mai 
sus — o 
importanta 
spre stînga 
electoral, 
■ubstanțiale 
de comuniști și socia
liști.

ample, mai 
cele prevă- 
GIORNO). 

de titluri.
' (IL 
astfel 
domină cu carac- 
mari primele pa- 

ziarele italiene

reprezintă 
deplasare 

a corpului 
progresele 

realizate

politice — 4 locuri.

într-adevăr, în ca
drul acestor alegeri, 
Partidul Comunist Ita
lian a obținut cel mai 
mare succes electoral 
de Ia crearea repu
blicii și pină in pre
zent, numărul voturi
lor în favoarea sa de- 
terminînd în multe 
regiuni și localități de
plasări substanțiale în 
raportul de forțe din
tre partidele politice. 
Totalizînd peste 11 mi
lioane de voturi. P.C.I. 
a obținut cu 5,5 la 
sută mai multe voturi 
în comparație cu 
gerile regionale 
1970 și cu 5,1 la 
In comparație cu 
gerile generale
1972. Un puternic a- 
Vans au înregistrat co
muniștii în așa-numi- 
tele „regiuni roșii" 
(regiuni in care, tra
dițional, corpul elec
toral acordă majorita
tea voturilor P.C.I. și 
aliaților săi) ; astfel, 
P.C.I. a cucerit majo
ritatea absolută în E- 
milia Romagna ; a 
obținut jumătate din 
locuri în Toscana și a

ale- 
din 

sută 
ale- 
din

procente față de
cîștigat un procent su
plimentar de 5 la sută 

. dip voturi în Umbria.
Se remarcă succesul 
obținut de comuniști in 
Liguria (38,4 la sută din 
voturi și trei noi locuri 
în consiliul regional), 
P.C.I. a devenit pri
mul partid în La-

numărul voturilor Partidului democrat-creștin

Reconstituirea unei lupte 
după 200 de ani.In cadrul ce' 
remoniilor organizate cu prilejul îm
plinirii. în cursul anului viitor, a 200 
de ani de Ia crearea S.U.A., la Bos
ton a fost reconstituit episodul de 
la 17 iunie 1775, în care o unitate 
americană a scos din luptă un de
tașament britanic. Momentul a fost 
urmărit de aproximativ 15 000 de 
persoane.

Accident feroviar. Două 
trenuri de pasageri s-au ciocnit în 
apropierea localității americane 
Buffalo (statul New York). Acci
dentul s-a soldat cu rănirea a apro
ximativ 40 de persoane.

nile țării de 
Partidul socialist 
la sută 
față de 
gionale 
la sută 
din 1972).

în cadrul acestei 
consultări electorale 
— cea mai amplă din

către 
(1,6 

voturi în plus 
alegerile re- 

din 1970 și 2,2 
față de cele

de 
din

Semnificativă pentru întărirea continuă a po
zițiilor P.C.J. este creșterea neîntreruptă a nu
mărului de voturi date candidaților comuniști in 
ultimele două decenii, in comparație cu Partidul 
democrat-creștin, 
creștere.

ale cărui voturi sînt in des-

Alegeri P.C.I. P. democrat-
legislative (în procente)

(in
creștin 
procente)

1953 22,6 40,1
1958 22,7 42,4
1963 22,7 38,3
1968 28,0 38,3
1972 28,3 38,4

Alegeri 
regionale

1975 33,4 35,3

zio (cu 33,6 Ia sută 
din voturi) ; a cîștigat 
șase noi locuri in con
siliul regional al Lom- 
bardiei (cea mai mare 
regiune a Italiei).

în același timp P.C.I. 
a devenit principala 
forță politică în admi
nistrațiile municipale 
din Roma și din alte 
mari centre — ca Mi
lano, Torino, Napoli, 
Genova, Florența, Ve
neția. Ancona, 
gliari etc.

La succesul comu
niștilor se adaugă cel 
obținut în toate regiu-

cîte au avut loc după 
1945 — un rol impor
tant în puternicul a- 
vans al forțelor de 
stînga l-a avut, desi
gur, votul celor a- 
proape trei milioane 
de tinert, între 18 și 
21 de ani, care s-au 
prezentat pentru prima

Ca-
sul înregistrat de 
Partidul democrat- 
creștin, care pierde

dată la urne în baza
legii adoptate în mar-
tie 1975.

în contrast cu suc-
cesul forțelor de stîn-
ga se situează regre-

2,6 la sută fată 
alegerile regionale 
1970 și 3,1 la sută față 
de alegerile generale 
din 1972. P.D.C. con
tinuă să rămînă parti
dul majorității rela
tive, Ia o diferență 
însă minimă — mai 
puțin de două procen
te — față de partidul 
comunist.

In declin 
se află și 
mai mici de 
dreapta, ca. 
liberalii (care au pier
dut 2,2 la sută față 
de alegerile regionale 
precedente și 1,4 la 
sută față de cele ge
nerale) și socialist-de- 
mocrații. 
sensibil 
— aproape 2 la 
a pierdut, de 
nea. Mișcarea 
italiană (partidul neo
fascist) care, după 
cum se știe, la ulti
mele alegeri parla
mentare cîștigase te
ren mai ales în regiu
nile din sud.

Succesul forțelor de 
stînga, care, 
cum apreciază 
italiană nu-și găsește 
egal in nici una din 
consultările electorale 
de Ia eliberare și pînă 
în prezent, sînt puse 
de comentatori pe 
seama „dorinței de în
noire manifestată de 
opinia publică" (Cor- 
riere della Sera).

„Această mare 
torie — se arată 
declarația pe care a 
făcut-o după publica
rea rezultatelor ale
gerilor secretarul ge
neral al P.C.I.. ENRI
CO BERLINGUER —

accentuat 
partidele 

centr.u- 
de pildă,

Un 
de

număr 
voturi 

sută — 
aseme- 
socială

după 
presa

ric
in

demonstrează voința 
populară de schim
bare a orientărilor și 
a metodelor de condu
cere a vieții țării, de 
înfăptuire a unei coti
turi politice în vede
rea consolidării și dez
voltării regimului de
mocratic și al libertă
ților, pentru reînnoi
rea societății, pentru 
independentă și unita
tea națiunii". Decla
rația arată că votul a 
confirmat în modul 
cel mai limpede că a- 
portul unei forte mar
cante ca P.C.I. este 
mai mult ca oricînd 
indispensabil pentru 
renașterea țării și că 
este tot mai necesar 
și urgent să se acțio
neze pe calea unor 
cit mai ample înțele
geri între toate for
țele populare și de
mocratice. De ase
menea, declarația re
levă că „prima con
cluzie pozitivă ce de
curge din rezultatul 
alegerilor este aceea 
de a se crea fn- 
tr-o nouă și largă 
măsură administrații 
bazate pe unitatea 
partidelor de stîn
ga, deschise colabo
rării cu alte forțe 
populare, capabile să 
asigure o bună condu
cere a regiunilor, pro
vinciilor și comunelor".

La Roma și in nu
meroase alte centre 
din Italia au avut loc 
luni seara mari mani
festații populare pen
tru a saluta rezultatele 
obținute în alegeri de 
către forțele de stînga.
Radu BOGDAN

In arhipelagul Insulelor 
Mariane s_a desfășurat, la 17 iu
nie. referendumul în cadrul căruia 
populația insulelor a fost chemată să 
se pronunțe dacă teritoriul va rămî- 
ne sub tutela O.N.U., administrat de 
Statele Unite, sau va intra în com
ponența Statelor Unite ale Americii, 
cu statut de „stat liber asociat". Re
zultatul referendumului urmează a 
fi cunoscut în următoarele zile.

Schimb de vederi intre 
președinții S.U.A. și R.F.G.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Aflat in vizită oficială la Washington, 
președintele R. F. Germania, Walter 
Scheel, a avut luni seara o primă 
rundă de convorbiri cu președintele 
Gerald Ford. în comunicatul publi
cat de Casa Albă se menționează că 
cei doi președinți au făcut un schimb 
de vederi asupra problemelor inter
naționale, ca și asupra relațiilor bila
terale. Un loc aparte între aceste pro
bleme internaționale a fost rezervat 
relațiilor Est-Vest, conferinței gene
ral-europene, rezultatelor recentei 
reuniuni a N.A.T.O., precum și unor 
chestiuni cu caracter economic.

„Litigiile între Grecia și Turcia 
trebuie soluționate prin dialog66

Declarația premierului Karamanlis
ATENA 17 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : „Sînt de acord 
cu punctul de vedere al primului 
ministru turc că litigiile existente 
între Grecia și Turcia trebuie solu
ționate prin dialog" — a declarat, 
luni seara, premierul grec, Constan
tin Karamanlis, referindu-se la de
clarația de duminică seara a omolo
gului său turc, Șuleyman Demirel. 
Acesta apreciase ca fiind „de necon
ceput" un război greco-turc și își 
exprimase convingerea că „diferen-

dele dintre cele două țări vor fi re
zolvate prin negocieri". „Sper, însă, 
a adăugat Constantin Karamanlis, 
că și primul ministru turc va fi de 
acord cu mine că baza dialogului 
trebuie să fie rațiunea și dreptul, nu 
faptele împlinite".

Premierul grec a subliniat, de a- 
semenea. că cererea țării sale de a 
fi primită ca membru deplin al 
Pieței comune nu are nici o legătură 
cu diferendele dintre Grecia și 
Turcia.

„Japonia va respecta cu

în privința renunțării
TOKIO 17 (Agerpres). — Japonia 

va respecta cu strictețe angajamen
tele contractate în privința renunță
rii la armele nucleare — a declarat, 
la Tokio, ministrul nipon al afaceri
lor externe, Kiichi 
dezbaterile din Dietă 
cării Tratatului de 
armelor nucleare.

Șeful diplomației 
că nu există nici o 
angajamentele

Miyazawa, . în 
pe tema ratifi- 
neproliferare a

nipone a arătat 
contradicție între 

asumate de Japonia

strictețe angajamentele 

la armele nucleare"
prin Tratatul de neproliferare și 
clauzele Tratatului de securitate ja- 
pono-american. „Dată fiind situația 
geografică a Japoniei — a spus 
Kiichi Miyazawa — este de necon
ceput introducerea de arme nucleare 
tactice pe teritoriul japonez, chiar în 
condiții de urgență. Principiul re
nunțării Ia armele nucleare, pe care 
se întemeiază politica japoneză, tre
buie să fie respectat".
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