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ALE INDUSTRIEI NOASTRE SOCIALISTE

Dragă tovarășe Voitec,

La întreprinderea „Tractorul" Brașov Printre constructorii de autoturisme piteșteni

Ne. face multă plăcere ca, la împlinirea vîrstei de 75 de ani, să-ți 
adresăm, în numele Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, cele mai calde felicitări și urări de sănătate și feri
cire. .

Această aniversare ne dă prilejul să exprimăm încă o dată stima și 
prețuirea noastră, a întregului partid pentru îndelungata activitate pa 
care ai desfășurat-o în slujba cauzei nobile a socialismului, a libertății 
și independenței patriei. Insușindu-ți din fragedă tinerețe ideile socia
lismului, ai participat la marile bătălii sociale purtate de clasa munci
toare. de masele populare împotriva exploatării burghezo-moșierești, a 
fascismului și a războiului hitlerist, ai contribuit activ — alături de alți 
militanți socialiști și social-democrați — la crearea Frontului Unic 
Muncitoresc, la înfăptuirea partidului unic marxist-leninist al clasei 
muncitoare. După eliberare, în funcțiile de răspundere ce ți-au fost în
credințate ai muncit și muncești cu pasiune și dăruire revoluționară, 
adueîndu-ți contribuția prețioasă la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, la edificarea societății 
socialiste pe pămîntul României.

îți dorim, în continuare, dragă tovarășe Voitec, viață îndelungată șl 
multă putere de muncă, spre a încununa cu noi succese și satisfacții ac
tivitatea pe care o desfășori, împreună cu noi toți, cu întregul nostru 
partid, pentru transpunerea în viață a mărețului Program adoptat da 
Congresul al XI-lea, pentru făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

La această aniversare a zilei tale de naștere, îți adresăm din toată 
inima un călduros ți tovărășesc „La mulți ani !“

MESAJUL
ADRESAT DE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferinței Mondiale a Anului 

I Internațional al Femeii
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1N ACTUALITATE - CONVORBIRILE CONSACRATE

Mii și mii de oameni ai muncii au salutat cu deosebită căldură pe cei doi 
conducători de partid și de stat, exprimîndu-și astfel satisfacția și sprijinul 
deplin pentru dezvoltarea in continuare a colaborării multilaterale, a coope
rării frățești dintre România și Bulgaria pe drumul rodnic al socialismului

I_______________________ ______ i---------—---------

La „Tractorul64 — primire entuziastă
Sînt trecute în revistă frumoase realizări care pun in evi

dență noi posibilități de cooperare; felicitări și cuvinte de 
laudă.

în cursul zilei de miercuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te .România, și tovarășul Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, au 
făcut vizite in orașul Brașov și la 
întreprinderea de autoturisme din 
Pitești.

Cei doi conducători de partid și de 
atat au fost însoțiți de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Stanko 
Todorov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri , al R. P. Bul
garia.

...Decolind de la Sinaia, elicopterul 
prezidențial a aterizat, după puține 
minute de zbor, pe stadionul din Bra
șov. In intîmpinarea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov a 
venit tovarășul Virgil Trofin. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., care le-a adresat un călduros 
bun venit. Erau de față membri ai 
biroului Comitetului județean de 
partid și ai biroului Comitetului mu
nicipal de partid Brașov.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov trec In revistă garda mi
litară, care prezintă onorul.

După datină, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov sint in
vitați să guste din pîinea ospitali
tății, din ploști cu vin.

Mii de cetățeni ai orașului s-au a- 
dunat aici, pe stadion, pentru a-i sa
luta din inimă pe înalții oaspeți. 
Mulțimea poartă portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov. stegulețe cu culorile naționale

ale României și Bulgariei. Formații 
artistice subliniază prin cintec și dans 
caracterul sărbătoresc al momentului.

Se scandează cu înflăcărare 
„CEAUȘESCU—JIVKOV", se aclamă 
pentru prietenia trainică româno- 
bulgară. pentru solidaritatea, colabo
rarea și unitatea țărilor socialiste.

în aclamațiile entuziaste ale mul
țimii, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov iau loc într-o mașină, 
escortată de motocicliști, îndreptîn- 
du-se spre întreprinderea „Tractorul".

La intrarea în uzină, înalții oaspeți 
sînt întimpinați de tovarășii loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, și de Vasile 
Sechel, directorul general al Centralei 
industriale pentru tractoare și mașini 
agricole. Urind un călduros bun ve
nit și mulțumind în numele muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor de 
aici pentru deosebita cinste făcută 
colectivului prin această vizită, gaz
dele prezintă cîteva elemente care 
definesc activitatea actuală și cea de 
perspectivă a marii întreprinderi bra
șovene.

înalții oaspeți sînt informați că har
nicul colectiv brașovean a realizat, 
in perioada care a trecut de la na
ționalizare, peste 445 000 de tractoare 
în 22 de modele, din care o bună par
te au luat calea exportului. Elocvent 
pentru hotărîrea cu care participă 
colectivul acestei unități fruntașe la 
marea întrecere socialistă ește faptul 
că întreprinderea va Încheia bilanțul 
actualului cincinal cu o producție su
plimentară de 35 000 de tractoare, de- 
.pâșindu-și cu 22 000 bucăți prevede
rile planului la export pe intervalul 
1971—1975.

Produsele purtînd marca „Tracto- 
rul-Brașov" sînt cunoscute astăzi In 
85 de țări ale lumii, printre care se 
numără și Bulgaria frățească. De 
altfel, zilele acestea a fost expediat

in tara vecină și prietenă un nou lot 
de tractoare și a început fabricarea 
unor tractoare de 150 CP, recent 
contractate de partea bulgară.

în cursul prezentării machetei și 
vizitării principalelor secții sint în
fățișate lnalților oaspeți perspecti
vele de dezvoltare a uzinei, care a 
cunoscut. începînd chiar de acum 
două decenii, un neîntrerupt proces 
de extindere și modernizare. In 
prezent se află aici în probe tuia 
din cele mai mari turnătorii de fonte 
speciale din tară, care va fi dată in 
curînd în exploatare. Urmind indi

cațiile ' date da secretarul general al 
'partidului, specialiștii au creat aici 
un puternic sector de autoutilare, în 
cadrul căruia destoinicul colectiv din 
Brașov a realizat numeroase mașini- 
unelte și agregate de mare comple
xitate, care au intrat in dotarea di
feritelor secții. Un exemplu elocvent 
in acest sens il reprezintă secția de 
motoare, unde funcționează linii- 
agregat automate concepute și exe
cutate de specialiștii întreprinderii, 
ceea ce a permis organizarea unui 
flux tehnologic automatizat și tele
comandat de o mare eficiență.

Aceleași caracteristici specifice 
unei activități industriale moderne 
se regăsesc și în secția de montaj 
general, unde se asamblează toate ti
purile de tractoare executate de 
uzină.

Tovarășul Todor Jivkov are cuvinte 
de apreciere la adresa specialiștilor 
ți muncitorilor brașoveni pentru mo
dul ingenios și eficient în care au 
organizat producția, pentru metodele 
tehnologice avansate pe care le 
aplică.

(Continuare in pag. a IH-a)

Primire călduroasa — expresie a sentimentelor de prietenie frățească față de poporul bulgar

ÎNCHEIERII ANULUI DE STUDIU 
IN 1NVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID 

înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea- 
obiectivul fundamental

Apropiata închidere a anului de 
«tudiu în învățămîntul de partid 
oferă prilejul de a face o retro
spectivă asupra felului cum s-a 
desfășurat propaganda de partid 
in acest an, de a desprinde învă
țăminte și concluzii pentru mai 
buna îndeplinire a rolului ce-i re
vine in ansamblul pîrghiilor activi
tății politico-ideologice a partidu
lui.

Caracteristic actualului an de !n- 
vățămint este interesul profund 
manifestat de cursanți pentru însu
șirea documentelor Congresului al 
XI-lea, care au format obiectul 
de studiu al tuturor cursurilor. în
semnătatea temelor dezbătute — 
problemele majore ale făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, incepînd cu aspectele ac
tivității economice, sociale, ști
ințifice și politico-educative, ale 
perfecționării organizării societății, 
rolului partidului și statului socia
list, și pină la coordonatele funda
mentale ale politicii externe a 
României, perspectivele dezvoltării 
vieții internaționale și principiile 
fundamentale ale trecerii spre so
cietatea comunistă — a înlesnit ri
dicarea nivelului politico-ideologic 
al cursanților, dezvoltarea conștiin
ței lor socialiste.

Se poate aprecia ca o trăsătură 
pozitivă deosebit de importantă 
faptul că invățămtntul de partid 
s-a desfășurat in mai strinsă legă
tură cu viața, cu obiectivele stabi
lite în Programul partidului, in 
Directivele Congresului, ceea ce a 
determinat creșterea eficienței pro
pagandei, ca important mijloc de 
mobilizare a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii la înfăp
tuirea sarcinilor actuale, și în pri
mul rind la îndeplinirea cincinalu
lui Înainte de termen, la vasta ac
tivitate pentru generalizarea și în
rădăcinarea trainică in viața socia
lă a principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste.

Buna desfășurare a tnvățămfntu- 
lui a fost înlesnită de organizarea 
unui număr important de dezbateri 
în cadrul adunărilor generale de 
partid, de extinderea formelor vii, 
in măsură să-i antreneze pe 
cursanți la discuții, să le stimuleze 
gindirea.

Cabinetele de științe sociale,

punctele de informare politico- 
ideologică au fost îndeobște mai 
active, au dat un sprijin mai 
mare propagandiștilor, lectorilor, 
cursanților. Totodată, activiștii din 
domeniul propagandei au apreciat 
că în acest an au primit un ajutor 
notabil din partea presei de partid, 
îndeosebi a publicațiilor teoretice, 
a radioteleviziunii.

Desigur, preponderența rezulta
telor pozitive nu este in .mă
sură a estompa persistența unor 
neajunsuri. Se știe că documen
tele Congresului al XI-lea au 
pus, ca o cerință esențială în fata 
propagandei de partid, cultivarea 
combativității revoluționare. Aceas
ta presupune, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea rostită la aniversarea Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", accen
tuarea spiritului militant revoluțio
nar al propagandei. Se impune ca 
toate formele învătămintuiui de 
partid să abordeze deschis proble
mele, în strinsă legătură cu stările 
de lucruri din colectivul respectiv, 
să sprijine energic generalizarea 
experienței înaintate, să cultive in
transigența, fermitatea fată de fe
nomenele negative.

Or, in pofida rezultatelor pozitive 
obținute, nu au fost încă înlăturate 
în desfășurarea tnvățămîntului 
unele manifestări de formalism și 
superficialitate, tendințele de sche
matism, de cantonare a discuțiilor 
în sfera generalităților. Progresele 
realizate în lărgirea sferei de cu
prindere , a cursurilor, ca și a 
universităților de marxism-leni
nism, nu au fost însoțite pretutin
deni de preocuparea statornică 
pentru calitatea invățămîntului, 
pentru asigurarea unui bogat con
ținut de idei, pentru sporirea for
ței de inrîurire și a eficienței sala 
practice pe plan social.

Este imperios necesar ca in lu
mina învățămintelor desprinse din 
analiza activității de pină acum să 
se asigure o cit mai bună pregătire 
și desfășurare a convorbirilor de 
încheiere a anului de studiu, incit 
acestea să înlesnească aprofunda
rea și asimilarea organică a baze
lor principiale ale politicii Partidu
lui Comunist Român, care concra-
(Continuare in pag. a V-a)
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Pretutindeni, din zori și pînă

O importantă rezervă de sporire 
a producției de porumb pentru boabe 
și masă verde, de alte furaje, precum 
și de legume o constituie însămîn
țarea acestor plante pe terenurile de 
pe care se recoltează acum cerea
lele păioase și alte culturi timpurii, 
în ceilalți ani, numeroase unități a- 
gricole care au respectat tehnologia 
acestor culturi au reușit ca pînă 
toamna să realizeze, mai ales pe te
renurile irigate, o producție nor
mală de porumb boabe, precum și 
cantități apreciabile de masă verde. 
Ținind seama de condițiile climatice 
favorabile din acest an — umiditate 
ridicată a solului — în programul 
de măsuri stabilit de ministerul de 
resort privind desfășurarea lu
crărilor agricole de vară s-a prevă
zut pentru fiecare județ ce suprafețe 
să se însămînteze cu culturi succesive. 
Depășirea acestor prevederi, atît pe te
renurile irigate, cît și pe cele neiri
gate — așa cum a indicat condu
cerea partidului — trebuie să pre
ocupe în mod stăruitor organele și 
organizațiile de partid, direcțiile agri
cole județene, conducerile și specia
liștii din unitățile agricole. In mod 
deosebit trebuie să se urmărească, în 
fiecare unitate, ca suprafețele ce vor 
fi recoltate pînă la 1 iulie să fie însă- 
mînțate numai cu porumb pentru boa
be. Am solicitat părerea specialiști
lor referitor la factorii care asigură 
obținerea unor producții bune la po
rumbul pentru

. cesîvă.
Umiditatea 

mul factor de
culturilor duble și în special a po
rumbului pentru boabe. Cum se pre
zintă solul din punct de vedere al 
aprovizionării lui cu apă ? .,Condi-

boabe în cultură suc-

solului constituie pri- 
care depinde succesul

în noapte, o largă participare 
la executarea lucrărilor de sezon !

țiile climatice din acest an sînt deo
sebit de favorabile pentru reușita 
culturilor duble, in general, și a po
rumbului pentru boabe în special — 
ne-a spu3 tov. Ștefan Apetroaie, 
cercetător principal la Institutul de 
meteorologie și hidrologie. Ploile 
abundente din luna mai. care in 
unele zone au însumat 100—150 litri 
de apă la metru pătrat, au refăcut

de apă din sol, cit și de tempera
tură".

Folosirea unor hibrizi potriviți și 
aplicarea corectă a lucrărilor solului 

■ constituie al doilea factor de care 
depinde obținerea unei producții eco
nomice la porumbul în cultura suc
cesivă. Referitor la această proble
mă, tov. Ion Picu, cercetător princi
pal la Institutul pentru cereale șî

în care se află unitatea agri- 
respectivă. Capacitatea de

zona 
colă 
producție a acestor hibrizi este ri
dicată. Chiar și atunci cînd semă
natul se face pînă la 1 
gură 4 000 kg la hectar, 
această dată știuleții nu 
maturitate. Totul este ca, 
ce se recoltează plantele 
toare, să se facă

iulie asi- 
însă după 
ajung Ia 
pe măsură 
premergă- 

imediat pregăti-

Indiferent de prevederile inițiale, atît pe terenurile irigate, cît și pe cele
* .

neirigate, să se realizeze a doua cultură, în special cu porumb pentru boabe

rezerva de umiditate din sol pe o 
adincime apreciabilă.
mătate a lunii iunie a plouat, 
asemenea, abundent, cantitățile 
apă însumind peste 50 litri pe me
trul pătrat. Ca urmare, in aproape 
toate zonele tării, pînă la adîncimea 
de 1 metru solul este bine aprovi
zionat cu apă, rezerve mai mici con- 
statîndu-se în Dobrogea, dar aici 
se găsesc marile sisteme de irigații, 
unde se pot aplica oricînd udările 
necesare. Prin urmare, se poate 
spune că avem condiții excepțional 
de bune pentru reușita culturilor 
duble și, în special, a porumbului 
pentru boabe. Ca să ajungă la matu
ritate, se cere însă ca însămînțatul 
porumbului să se facă repede, pen
tru a putea beneficia atît de rezerva

In prima ju
de 
de

plante tehnice Fundulea, județul Il
fov, a precizat : Pe lingă umiditate, 
al doilea factor de care depinde rea
lizarea, pînă la toamnă, a unei re
colte de porumb boabe, il constituie 
temperatura. De la semănat pină la 
recoltare 
să fie 
sumă se 
condiția 
pină la 
trebuie ...
Institutul nostru a creat hibrizi de 
porumb cu perioade scurte de ve
getație, care ajung să dea o recoltă 
de boabe dacă se însămințează 
după culturile care eliberează tere
nul mai repede.
H.D. 96. 98 și 99. care trebuie aleși 
In funcție de data însămînțării și

rea terenului și semănatul. O deo
sebită atenție trebuie acordată apli
cării măsurilor tehnice. La pregăti
rea terenului se vor aplica îngrășă
minte chimice in cantitate de
100 kg azot la hectar. Pentru a 
putea însămința cit mai repede și 
a preveni pierderea apei din sol, 
este indicat ca pregătirea terenului 
să se facă lucrindu-se de cîte ori este 
nevoie cu grapa cu discuri. După se
mănat, pe terenurile amenajate pen
tru irigații este indicat să se facă o 
udare, administrîndu-se 200—300 mc 
de apă la hectar. A doua udare se 
face după răsărire, cînd se dă o can
titate mai mare de apă. In funcție de 

Așa sint hibrizii' ■ evoluția timpului, porumbul în cul
tură succesivă mal are nevoie de 
1—2 udări.

trebuie ca suma gradelor 
de 1 200—1 500. Această 

realizează în sudul țării cu 
ca semănatul să se facă 
1 iulie. în al doilea rînd, 
folosiți hibrizi potriviți.

Măsuri pentru grăbirea lnsămlnță- 
rilor. La teleconferința care a avut 
loc marți seara la Ministerul Agri
culturii s-a indicat direcțiilor agri
cole să ia măsuri ca toate terenurile 
de pe care se recoltează acum orzul 
să fie insămînțate imediat cu po
rumb pentru boabe, 
se cere ca porumbul 
să fie însămînțat cu 
terenurile amenajate 
precum și In luncile 
pot beneficia de mai multă 
tate din pînza de apă freatică. Or- , 
ganele Ministerului Agriculturii au 
asigurat cantități îndestulătoare de 
sămînță din hibrizi extratimpurii de 
porumb. Este necesar insă ca unită
țile agricole să o ridice neintirziat de 
la bazele de recepție și să treacă la 
pregătirea terenului și semănat. Im
portant este ca tot acum să se în- 
sămînțeze porumb pentru boabe și 
siloz, iarbă de Sudan, precum și 
legume pentru consum în stare- 
proaspătă și de conservare — roșii, 
fasole, mazăre — de la care se poate 
obține, pînă la toamnă, a doua re- 
coltă. în mod deosebit, trebuie ca pe 
terenurile amenajate pentru irigat, 
de pe care s-a string orzul, să se 
cultive legume.

★
Este necesar ca organizațiile de 

partid și conducerile unităților agri
cole, printr-o temeinică organizare a 
muncii, să asigure eliberarea ime
diată a terenului de paie, pregătirea 
și însămînțarea lui, respectîndu-se 
normele tehnice. Pretutindeni, tre
buie folosite din plin condițiile favo
rabile din acest an pentru a se ob
ține pînă la toamnă încă o recoltă. 
Aceasta >este în interesul economiei 
naționale, al fiecărei unități agricole.

De asemenea, 
pentru boabe 
prioritate pe 
pentru irigat, 
rîurilor, unde 

umidi-

Vești despre
mersul

secerișului

îndotă dupâ recoltarea 
cerealelor păioase, la 
cooperptiva agricola „tl- 
nirea" din Lehliu-gară, 
județul Ialomița, meca
nizatorii au trecut la e- 
xecutarea arăturilor în 
vederea însămînțării cul
turilor duble. Aici, ,ca și 
în alte unități agricole de 
stat și cooperatiste din 
județul Ialomița au fost 
luate măsuri hotă cîte ca 
în 24 de ore după re
coltat să se pregătească 
terenul și să se însămîn- 

țeze culturile duble

■ în sudul și sud-vestul țării 
se desfășoară din plin sece

rișul orzului. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agricul
turii rezultă că pină miercuri, 
18 iunie, a fost strinsă recolta 
de orz de pe aproape 70 000 hec
tare. Au încheiat această lucra
re cooperativele agricole din ju
dețul Brăila, iar în județul 
Constanța orzul a fost recoltat 
de pe 75 la sută din suprafețe.

Cine așteaptă recolte bogate
să nu întîrzie prășitul

CORESPONDENȚII NOȘTRI RELATEAZĂ

B® A început recoltatul orzu- 
“ lui și in unitățile agricole 
din zona de sud a județului Ga
lați. La Nămoloasa, Tudor Vla- 
dimirescu, Piscu, Braniștea. 
Liești etc., au și fost recoltate 
primele sute de hectare. Cele 
6 510 ha cultivate cu orz în 
deț, se apreciază că vor fi 
coltate pînă duminică.

ju- 
re-

■ Eliberarea terenurilor
Daie Dent

încâ de la sfîrșltul sâptâmînii trecute, pe terenurile Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, județul Ilfov, a început 
recoltatul orzului. La ferma Sâtuc, unde s-au cultivat 120 ha cu orz, 
au fost concentrate 17 combine (fotografia de sus). Pinâ ieri în fer
mele Institutului se recoltase orzul de pe 250 ha, lucrarea urmînd a se 
încheia azi. Producția obținută fiind destinata pentru sâmînță este încăr- 
catâ direct din combine în autocamioane și transportata la instalația 

de condiționare (fotografia de jos)

MEHEDINȚI. în ultimele zile, rit
mul lucrărilor de întreținere a cultu
rilor s-a intensificat. De exemplu, in 
săptămîna care a trecut, comparativ 
cu cea precedentă, viteza zilnică a fost 
cu 3 100 ha mai mare la prașila me
canică și cu 1 500 ha la cea manua
lă. De luni, lucrările au fost inten
sificate și mai mult. După datele 
centralizate la direcția agricolă ju- 
dețeană, stadiul lucrărilor se prezintă 
astfel : prima prașilă manuală și me
canică s-a încheiat pe toate supra
fețele cultivate cu porumb, floarea- 
soarelui ; a doua prașilă mecanică 
s-a efectuat pe 30 000 ha cu porumb, pe 
întreaga suprafață cu floarea-soare- 
lui și sfeclă de zahăr. In multe u- 
nități se lucrează de cîteva zile la 
executarea celei de-a treia prașile 
mecanice și manuale, îndeosebi 
sfecla de zahăr.

Iată cîteva secvențe de muncă, 
cooperativa agricolă din Pristol 
reușit să se prășească la timp toate 
culturile. Cum ? „Cu toate că ati 
căzut ploi abundente — spunea Ilie 
Leca, președintele cooperativei — 
noi am lucrat fără întrerupere. Pen
tru a scoate culturile din buruieni, 
acolo unde nu au putut intra mij
loacele mecanizate, s-a prășit ma
nual. După cum vedeți, astăzi avem 
în cîmp peste 1 500 de oameni, care, 
pină seara, vor încheia a doua pra
șilă la porumb". Intr-adevăr, aici, la 
Pristol, culturile sînt bine întreținu
te și se dezvoltă viguros. Și la Opri- 
șor, practic, întreaga suflare a co-

munei se afla pe cîmp. „Coopera
torii, mecanizatorii, angajații din 
comună și elevii — a ținut să 
ne spună tov. Ion Tudor, primarul 
comunei — au ieșit la muncă, la pră
șitul culturilor. Cu asemenea forțe, 
astăzi încheiem a treia prașilă ma
nuală pe întreaga suprafață de 400 
ha de floarea-soarelui. Executarea la 
timp a lucrărilor de întreținere 
culturilor ne va da posibilitate 
obținem recolte superioare". Și 
alte comune unde ne-am oprit — 
Rogova, Vrata, Salcia, Cujmir
cooperatorii și mecanizatorii, anga
jații din comune și elevii școlilor lu
crează de zor la prășitul culturilor. 
Este o adevărată întrecere cu timpul 
pentru ca recoltele prevăzute pentru 
acest an să fie nu numai realizate, 
ci și depășite. (Virgiliu Tătara).
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să 
în 
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La
s-a

doua la porumb și 
aproape toate unită- 

a

SALAJ. Toate forțele mecanice și 
umane din agricultura județului Să
laj sînt concentrate la lucrările de 
întreținere a culturilor, la recoltarea 
și depozitarea furajelor, la pregăti
rea utilajelor care vor fi folosite la 
seceriș. Această amplă mobilizare de 
forțe este determinată de rămînerea 
în urmă la prășitul culturilor, cau
zată de ploile abundente din ulti
ma perioadă, de hotărîrea mecaniza
torilor și cooperatorilor de a obține 
recolte mari, indiferent de evoluția 
timpului. In numeroase cooperati
ve agricole, cum sînt cele din So
meș-Odorhei, Almaș, Dragu, Marca, 
Băbeni, Petrindu și altele, se exe-

cută prașila a 
cartofi, iar în 
țile sfecla este prășită pentru 
treia oară. Trebuie semnalat faptul 
că. în unele unități, lucrările de în
treținere a culturilor sînt intîrziate. 
Așa sint cooperativele agricole din 
Sălățig. Cehu-Silvaniei, Fildu, Nuș- 
falău, Sig, Sinmihaiu-Almașului, Zim- 
bor, Chiejd și Valcău. Ținind seama 
de această stare de lucruri, organiza
țiile de partid, consiliile de condu
cere și specialiștii trebuie să ia mă
suri urgente, astfel încît răminerea 
în urmă la prășit să fie recuperată 
în timpul cel mai scurt. Din ultima 
situație operativă existentă la direc
ția agricolă rezultă că pînă la aceas
tă dată au fost conservate 42 000 
tone furaje-masă verde, ca se
cară, trifoi și lucerna. Cooperati
vele agricole Jibou, Crasna, Crișeni, 
Zalău și Nușfalău au îndeplinit pla
nul la insilozările timpurii. " 
direcția agricolă județeană a 
nizat la cooperativele agricole 
Nușfalău și Someș-Odorhei 
schimb de experiență pe tema 
coltarea și însilozarea furajelor 
formă de semisiloz. In prezent. 28 
de echipe specializate ale stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județ lucrează, din zori și pînă-n 
noapte, la recoltarea, transportul și 
conservarea furajelor. (Gheorghe 
Rusu).

Recent, 
orga- 

din 
un 
re- 
sub

CLUJ. La chemarea organizațiilor 
de partid, mii de oameni participă

în aceste zile la executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor pră
sitoare. Zilele trecute, mecanizatorii 
din întreprinderea agricolă de stat 
Cluj-Napoca au încheiat prașila a 
doua pe cele 300 ha cu porumb 
boabe și 200 ha cu porumb pentru si
loz. Pe unele suprafețe — unde a 
fost necesar — s-a executat și pra
șila a doua manuală. Bineînțeles, 
mijloacele mecanice și forța de mun
că sînt repartizate judicios și la 
alte lucrări. Astfel, se recoltează tri
foiul și lucerna. Peste 1 000 de tone 
de furaje au fost transformate în 
semisiloz. O asemenea mobilizare de 
forțe poate fi constatată și în cele
lalte unități agricole de stat și coo
peratiste din județul Cluj. La coo
perativele agricole din Apahida, Co- 
jocna, Gădălin. Boju, Pata, sute de 
cooperatori prășesc pentru a doua 
oară cartofii și porumbul și execută 
prașila a treia la sfecla de zahăr. 
De asemenea, în cooperativele a- 
gricole Cîmpia Turzii, Viișoara, Tri- 
teni, odată cu lucrările de prășit, 
cooperatorii recoltează și insilozează 
furajele. In alte părți — la coope
rativa agricolă Geaca — cooperatorii 
și elevii școlii generale au săpat 
șanțuri pentru scurgerea apelor de pe 
culturi. De altfel, în multe comune 
și sate, tineretul constituie o forță 
însemnată de muncă în agricultură, 
în vacanță ei participă, in mare 
număr, la lucrările de întreținere a 
culturilor, la săpatul canalelor în 
vederea scurgerii apei. (Alex. Mu- 
reșan).

de 
■ paie pentru a se putea 
face semănatul culturilor duble 
constituie una din principalele 
preocupări ale conducătorilor și 
specialiștilor din multe unități 
agricole. In cooperativele agrico
le din județul Brăila au fost 
confecționate 400 tîrîșuri cu care 
baloții de paie sînt scoși la mar
ginea tarlalelor.
pînă miercuri^ in cooperativele 
agricole au și foit 
culturi duble pe 2 511 hectare.

Ca urmare.
însămînțatt

■ Uneori, din lipsa mijloa
celor de transport, cerea

lele 
mezi, 
grăbi
S.M.A. Orbească, județul 1 
orman, a fost construit un 
cărcător prevăzut cu un 
avînd o capacitate de 60 
pe oră.
S.M.A.
cialiști de la trusturile 
au luat cunoștință de noul uti
laj spre a-l confecționa și folosi 
acum la recoltarea cerealelor.

sînt depozitate în gră- 
pe teren. Pentru a. 
încărcarea lor, la 

Tele- 
i în- 
șnec, 
tone.

Miercuri, 18 iunie, la 
Roșiori de Vede, spe- 

S.M.A.

■ Din județul Ialomița se 
semnalează că. deși recol

tarea orzului se desfășoară de 
zor, s-au produs gîtuiri la trans
portul produselor. Pe clmp 
xistă în grămezi o cantitate 
15 000 tone de orz. deoarece 
au fost asigurate mijloacele 
transport.

e- 
de 
nu 
de

y

Este organizată producția la nivelul dotării tehnice 1
— Da, așa este, întreprinderea de 

prelucrare a aluminiului din Slatina 
reprezintă o unitate industrială im
portantă a județului Olt și a econo
miei naționale — a fost de acord cu 
aprecierea noastră ing. Nicolâe 
Spînu, secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R. Prin tot ce 
o caracterizează, ca tehnică, grad de 
valorificare a „aurului alb" (produ
ce circa 3 000 de tipuri de profile 
și alte sortimente din aluminiu, prin 
care valoarea aluminiului prelucrat 
crește de pină la 5 ori față de a ce
lui brut), prin colectivul său harnic, 
întreprinderea constituie o imagine 
concludentă a tehnicii și tehnologiei 
moderne.

O dimensiune a capacității pro
ductive a Întreprinderii se poate 
desprinde din următorul calcul, afi
șat cu litere mari, in secția meta
lurgică I : „Intirziind un minut de 
la program, se pierd două tone de 
produs finit". Iar asemenea calcule 
șl comparații am văzut — prezentate 
vizibil — în mai toate secțiile uni
tății. Este și motivul pentru care, 
in cursul anchetei noastre, am cău
tat răspuns la întrebările : Tehnica 
din dotarea întreprinderii dă tot 
ceea ce poate da ? Ce rezerve in
terne trebuie puse in valoare pentru 
ridicarea nivelului producției la cota 
maximă ? Se acordă însemnătatea 
cuvenită organizării superioare a 
producției, întăririi ordinii și disci
plinei in muncă ?

Cel mal bun răspuns la aceste în
trebări îl oferă rezultatele obținute 
în cinci luni din acest an de colec
tivul întreprinderii : planul Ia pro
ducția marfă a fost depășit cu 16,7 
milioane lei, in secția metalurgică I 
s-au fabricat suplimentar 328 tone 
profile din aluminiu, cantități de 
produse peste prevederi înregistrîn- 
du-se și in alte secții ale unității ; 
sarcina de creștere a productivității 
muncii a fost îndeplinită în propor
ție de 103,7 la sută, iar prevederile 
la export s-au depășit cu peste 7 
milioane lei valută. între altele, ase
menea realizări se datorează (cum 
se desprinde din sondajul întreprins 
în rîndul a 15 muncitori, maiștri și 
ingineri din întreprindere) con
lucrării dintre secțiile întreprin
derii pe parcursul fluxului produc

ției ; Îmbogățirii experienței colecti
vului unității, tot mai închegat și tot 
mai conștient de răspunderea ce-i 
revine pentru exploatarea cit mai 
bună a tehnicii cu care este dotată 
întreprinderea.

Dar. cunoscind bine rezervele și 
posibilitățile interne ale producției, 
in mod unanim, participanții la son
dajul nostru au fost de părere (de- 
monstrînd prin calcule) că tehnica 
din dotarea Întreprinderii poate să 
dea mult mai mult decit pină acum, 
că un principal izvor de producție 
suplimentară constă tocmai în imbu-

de ansamblu (efectuat cu multă 
„prudență" de ing. Gheorghe Dines- 
cu, directorul Întreprinderii): „Apre
ciem că valoarea rezervelor interne 
ale producției se ridică in Întreprin
dere la circa 200 milioane Iei 
anual, față de planul pe acest an; și 
acestea pot fi fructificate, în mare 
măsură, prin folosirea mai rațională 
a forței de muncă, prin creșterea 
continuă a randamentului instalații
lor din toate secțiile unității".

Am putea prezenta, desigur, și 
alte răspunsuri, alte calcule privind 
multitudinea de posibilități concrete

Un sondaj la întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului din Slatina

nătățire» organizării muncii, in în
tărirea ordinii și disciplinei — atît 
tehnologice, cit și sub raportul pre
venirii pierderilor de capacitate pro
ductivă și de timp de lucru.

La cît se ridică rezervele poten
țiale de producție existente în secții 
și în ce constau acestea ? Iată unele 
estimări : „In cazul in care în fa
bricație nu s-ar mai lansa sortimen
te cu tehnologii neomologate și 
în cantități mici, s-ar putea ob
ține in secția noastră un spor 
de producție de 5—10 la sută 
față de plan" (ing. Vasile Bădin, șe
ful secției metalurgică I) ; „La o în
cărcare normală a instalațiilor sec
ției, s-ar putea înregistra suplimen
tar, față de cantitățile realizate acum 
în medie, o producție de 6—8 mili
oane lei pe lună" (ing. Constantin 
Tamaș, șeful secției cabluri) ; „Re
zervele interne ? Sînt multe uti
laje care nu funcționează la întrea
ga capacitate, sînt muncitori care 
nu folosesc timpul de lucru în mod 
corespunzător, ingineri care nu vin 
în secții și nu se străduiesc să pre- 
intîmpine deficiențele din producție, 
ceea ce duce la întreruperi în ex
ploatarea unor instalații" (Simlon 
Păuna, strungar). Și acum, un calcul

din Întreprindere pentru sporirea 
volumului producției în acest an. In 
mod sigur, aceste opinii sînt de un 
real folos pentru comitetul oameni
lor muncii, pentru organizația de 
partid, și care — așa cum ni s-a spus 
in unitate — vor declanșa in curind 
o nouă acțiune in scopul utilizării 
mai bune, cu indici superiori, a ca
pacităților de producție. (Mai ales 
că in primul trimestru, datorită 
schimburilor neprogramate, nu s-au 
folosit 12 964 ore-om, iar din cauza 
reparațiilor accidentale — 4 740 ore- 
om). Demn de remarcat este că, prin 
fructificarea rezervelor existente, 
întreprinderea. în ansamblul său, își 
poate îmbunătăți substanțial bilanțul 
în realizarea planului sub toate as
pectele. Concluzia aceasta se des
prinde puternic, ca un fir roșu, din 
toate răspunsurile exprimate în ca
drul sondajului. „Planul valoric a 
fost realizat și depășit in cinci luni, 
dar din punct de vedere cantitativ 
— nu, precizează tov. Ilie Mihai, 
maistru, secretarul biroului organi
zației de partid din secția metalur
gică I. Dacă producția fizică plani
ficată era îndeplinită, atunci nu mai 
apăreau restanțe în ce privește li
vrările către unii beneficiari". Și

căile de realizare a planului produc
ției fizice, pe sortimente, constau — 
este limpede — în încărcarea depli
nă a instalațiilor întreprinderii, în 
utilizarea lor cu randamente tot mai 
înalte. (Este adevărat, în lunile ce 
au trecut din acest ăn, datorită marii 
diversități sortimentale, neomologă- 
rii unor produse intrate în fabrica
ție, comenzilor de serie mică ș.a., 
nu s-au putut folosi totdeauna mij
loacele tehnice la întreaga lor capa
citate ; aceasta reprezintă o proble
mă majoră, care trebuie rezolvată 
grabnic, cu sprijinul centralei indus
triale și ministerului de resort).

Sondajul a relevat rezervele pro
ducției, precum și unele din efectele 
economice pozitive ce se pot obține 
prin valorificarea lor. în ce constau 
căile concrete pentru atragerea aces
tor resurse în circuitul productiv ? 
Semnificative sînt — în această di
recție — două opinii. Ing. Gheorghe 
Dinescu : „La tehnică superioară, 
organizare superioară — iată deviza 
în lumina căreia acționează și va ac-i 
ționa întregul colectiv, iată cerința 
prin prisma căreia se elaborează in
tense studii cu aplicare imediată și 
în viitor". Ion Drăgan, electrician în 
secția cabluri : „Ca muncitor în în
treprindere, nu sînt pe deplin mul
țumit de modul de organizare a 
producției și a muncii, iar disciplina 
lasă de dorit, mai ales din partea 
unor tineri". Și mai este ceva 
de subliniat. Cităm din răspun
sul muncitorului Ion Beșliu : „Or
dinea și disciplina sînt elemen
te de bază in obținerea unor 
rezultate bune. Dar acestea să fie 
liber consimțite și să se manifeste 
de sus pînă jos, de Ia inginer la 
muncitor. Trebuie să-i convingem pe 
oameni de necesitatea lor, să-i învă
țăm să simtă nevoia pentru ordine 
și disciplină. Nu este ușor, dar re
zultatele vor fi mult mai bune a- 
tunci cînd fiecare va înțelege că or
dinea și disciplina constituie o lege 
de fier a producției moderne".

O concluzie mai potrivită decît a- 
ceasta nu se putea găsi pentru în
cheierea anchetei noastre.

Petre NEDELCU 
Emillan ROUĂ

Pe platforma chimică de 
pe Trotuș se află în con
strucție două mari obiecti
ve: uzina de cauciuc poli- 
izoprenic și uzina de sodă 
electrolitică. Conform pla
nului, ambele unități tre
buie să intre în funcțiune 
în trimestrul IV al acestui 
an. Stadiul in care se află 
lucrările pe aceste șantie
re pune, deocamdată, sub 
semnul incertitudinii res
pectarea termenelor pre
văzute. Ca să-și reali
zeze producția planifica
tă pe ultimul trimestru 
al anului, uzina de cauciuc 
trebuia să se afle deja în 
probe tehnologice. Or. si
tuația existentă nu îngă
duie nici pe departe acest 
lucru. Dacă lucrările de 
construcție sînt întrucîtva 
avansate, în schimb, mon
tajul utilajelor este mult 
rămas în urmă. Aici mal 
sint de montat circa 3 000 
de tone de utilaje, din care 
2 000 tone nici n-au sosit 
încă pe șantier. Și a- 
ceasta din cauza unor fur
nizori de utilaje care nu-și 
respectă obligațiile asu
mate.

In urmă cu două luni, 
combinatul din Borzești a 
adresat — prin intermediul 
ziarului nostru — un apel 
către întreprinderi din 
București, Slatina. Găești, 
Făgăraș și din alte locali
tăți pentru a grăbi livrarea 
utilajelor contractate, dar, 
în mare parte, acesta 
a rămas fără răspuns. 
Nici pînă astăzi între
prinderea de utilaj alimen
tar din Slatina n-a li
vrat filtrele ionice, care

trebuiau să sosească pe 
șantier încă în luna de
cembrie 1974, iar I.U,C. Gă
ești este datoare cu incă 
100 de tone de utilaj. Mai 
adăugăm, pe această listă a 
restanțierilor fată de șan
tierele din Borzești, între
prinderea de utilaj chimic 
Făgăraș, cu schimbătoarele

ceput livrarea celui de-al 
5-lea. Nici unul însă din 
aceste rezervoare nu poate 
fi montat. Inginerul Gheor
ghe Soroceanu, șef adjunct 
al serviciului plan-dezvol- 
tare din cadrul combinatu
lui, ne spunea că toate a- 
ceste utilaje prezintă de
fecțiuni de uzinare — ciu-

Combinatul chimic din Borzești 
adresează un nou apel 
furnizorilor de utilaje

de căldură, întreprinderea 
de utilaj petrolier din Tir- 
goviște, cu cele 37 de ven
tile regulatoare, și Centrala 
industrială de materiale și 
aparataj electric Craiova — 
cu 17 transformatori.

Unele greutăți creează, 
în continuare, constructori
lor de la Borzești și uzina 
„23 August" din Capitală, 
cu cele 6 rezervoare sfe
rice — utilaje-cheie pentru 
punerea în funcțiune a uzi
nei de cauciuc poliizopre- 
nic. Ce-i drept, in urma 
apelului adresat în aprilie, 
uzina a livrat șantierului 4 
rezervoare, iar acum a in-

pituri la șanfren, denive
lări etc., care trebuie reme
diate de furnizor la fața 
locului, pe șantier. Insis
tențele și apelurile făcute 
în acest scop către condu
cerea uzinei bucureștene 
nu au găsit încă ecou. Ca 
atare, se înregistrează pină 
acum o întîrzțere de peste 
80 de zile la începerea lu
crărilor de sudură a rezer
voarelor. Dacă ținem seama 
că sudarea unui asemenea 
utilaj necesită circa 140 de 

, zile, este lesne de înțeles 
cît de prețios este timpul.

Situația nu este mai 
bună nici pe șantierul uzi

nei de sodă electrolitici, 
unde mai sînt de montat 
circa 1 700 tone de utilaje, 
din care 1 000 de tone nu au 
sosit încă de la furnizorii 
din țară. Surprinzător esle 
faptul Că cei mai mulți 
furnizori de utilaje fac 
parte din cadrai acelu
iași minister de care a- 
parține și combinatul din 
Borzești — Ministerul In
dustriei Chimice. Măsu
rile însă întîrzie să fie 
luate. Este o situație 
care trebuie să îndem
ne la măsuri energice 
din partea furnizorilor de 
utilaje în cauză, a foruri
lor 16r de resort, deoarece, 
in aceeași măsură cu be
neficiarul, ei sint răspun
zători de realizarea în bun» 
condiții a investițiilor.

Conducerea Combinatului 
chimic din Borzești, comi
tetul de partid, cei peste 
11 000 de muncitori care 
lucrează pe această mare 
platformă industrială a- 
dresează — pe această cale 
— un nou apel către mun
citorii, inginerii și tehni
cienii, către toți comuniș
tii din întreprinderile fur
nizoare, cerîndu-le să de
pună un efort sporit pen
tru livrarea, intr-un timp 
cit mai scurt, a tuturor 
utilajelor restante, ajutîn- 
du-i în felul acesta să pună 
în funcțiune cît mai repede 
noile obiective și să-și în
deplinească angajamentele 
asumate în întrecere de a 
da patriei tot mai multe 
produse petrochimice.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

In primele patru luni ale anu
lui, in numeroase comune din 
județul Suceava, cooperația de 
consum a dat în folosință noi 
magazine și unități de alimen
tație publică, înzestrate cu mo
bilier și utilaj comercial modern, 
care să permită practicarea for
melor avansate de comerț : ex-

Magazine noi 
în satele sucevene 

punerea deschisă a mărfurilor, 
accesul liber la raft, autoservi
rea. Printre nqile unități, se nu

mără magazinele universale de 
la Valea Moldovei, Capra-Co- 
drului, Grănicerești, Plopeni, 
Mitocul Dragomirnei și altele. 
Ele se adaugă celor peste 40 de 
magazine noi și modernizate pe 
care cooperația de consum su- 
ceveană le-a dat în folosință în 
cursul anului trecut.



SCÂNTEIA — joi 19 iunie 1975 PAGINA 3

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUSESCU SI IW BW flU IW MARI W
ALE INDOSTRIEI NOASTRE SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)

De-a lungul Întregului traseu al 
vizitei In întreprindere, muncitorii, 
tehnicienii si inginerii salută cu entu
ziasm pe cei doi conducători de 
partid si de stat. Ei și-au întrerupt 
o clipă munca pentru a aplauda cu 
căldură pe înalții oaspeți, exprimîn- 
du-si satisfacția pentru rodnicul dia
log la înalt nivel purtat de tovarășii 
Nicolae Ceausescu și Todor Jivkov.

Secretarul general al Partidului 
Comunist' Român și primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar se apropie de 
grupurile de muncitori ; răspunzînd 
cu căldură manifestărilor de dragoste 
cu care sînt intîmpinati, se interesea
ză de condițiile lor de muncă, le 
urează noi succese și satisfacții în 
muncă si în viață.

în discuțiile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le are cu mem
brii conducerii, cu specialiștii șt 
muncitorii întreprinderii, le reco
mandă să persevereze consecvent pe 
acest drum al continuei modernizări 
și perfecționări a producției. în a- 
cest context, secretarul general al 
partidului arată că este necesar să se 
grăbească ritmul de proiectare și in
troducere în fabricație a tractoare
lor grele, cu folosințe multiple atît 
în industrie, cit și în agricultură. 
Totodată, cere să se meargă în conti
nuare pe linia îmbunătățirii concep
ției constructive a tractoarelor aflate 
în fabricație, în vederea reducerii 
consumului de combustibil, domenii 
în care specialiștii uzinei au obținut 
rezultate remarcabile. De asemenea, 
recomandă ca în întreprindere să fie 
organizat un sector puternic în care 
să se realizeze diferite tipuri de a- 
gregate și echipamente specifice care 
se'montează pe tractor, în , vederea 
executării diferitelor lucrări.

Vizita la întreprinderea „Tracto
rul" se încheie cu o trecere In re
vistă a celor mai reprezentative pro
duse realizate de cele două mari 
centrale industriale cu sediul în 
orașul de la poalele Tîmpei — cea 
de tractoare și mașini-agricole și cea 
de autocamioane și turisme. Sînt 
prezentate o gamă largă de tractoa
re cu puteri cuprinse între 45 șl 
180 CP, înzestrate, fiecare, cu echi
pamente specifice executării diferi
telor genuri de lucrări agricole și 
industriale, precum și diferite tipuri 
de autocamioane, basculante, mașini 
utilitare, autoateliere și autobuze de 
capacități variate, dotate, toate, cu 
motoare Diesel.

Tovarășul Todor Jivkov dă o 
înaltă apreciere calității acestor pro
duse cu performanțe superioare ale 
industriei construcțiilor de mașini și 
subliniază că Întreprinderile bulgare 
da profil sînt interesate în cumpă
rarea unora dintre ele și că există 
toate condițiile pentru o colaborare 
șl o specializare în producție reci
proc avantajoasă între România și 
Bulgaria.

înainte de plecare, tovarășul Todor 
Jivkov semnează în cartea de onoa
re și îi felicită călduros pe munci
torii brașoveni, care au creat aici o 
puternică bază a construcțiilor de 
mașini.

Mulțumind încă o dată tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
pentru cinstea pe care le-au făcut-o 
vizitlnd întreprinderea lor, gazdele 
exprimă hotărîrea întregului colec
tiv de a face totul pentru a contribui 
la dezvoltarea în cele mai bune 
condiții a colaborării româno- 
bulgare.

Coloana de mașini a străbătut apoi 
•trăzile Brașovului, oraș în plină 
modernizare, care și-a adăugat în 
ultimii ani cîteva mari ansambluri 
de locuințe și numeroase edificii noi, 
printre care clădirea universității 
din localitate — ce domină, de pe o 
colină, o bună parte a orașului — 
o casă a tineretului, hoteluri etc. 
De-a lungul bulevardelor, mii și mii 
de cetățeni fac o entuziastă primire 

tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Țodor Jivkov, își exprimă cu căl
dură sentimentele de frățească prie
tenie față de poporul bulgar.

Coloana de mașini urcă apoi spre 
stațiunea Poiana Brașov, străbătînd 
una din cele mai pitorești artere 
din țară. De aici se deschide a_ 
splendidă panoramă a orașului Bra
șov și a Țării Bîrsei.

într-una din secțiile uzinei de tractoare

La Pitești — momente simbolice
Cunoașterea la locul de realizare a unor importante pro* 

duse românești; un moment deosebit de semnificativ : 
ieșirea de pe banda de montaj a autoturismului 200 000

De la Poiana Brașov, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îmbarcă la bordul unui elicopter 
special,' plecînd spre Colibași, unde 
se află cunoscuta Uzină de autotu
risme Pitești.

La plecare, cei doi conducători de 
partid și de stat. sînt salutați, de nu
meroși oameni ai muncii, aflați la 
odihnă în frumoasa stațiune turistică 
a Brașovului, care le fac o caldă 
manifestare de . simpatie.

Sosirea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în mijlo
cul constructorilor de autoturisme de 
la Pitești a fost marcată de aceeași 
atmosferă entuziastă, mii de local
nici făcînd celor doi conducători de 
partid și de stat o primire plină de 
căldură.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial, înalții oaspeți sînt întimpi- 
nați de tovarășii Ion Dincă, membru 
al Comitetului Central al , P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., Valeriu Nico- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
municipal Pitești al P.C.R., Dumitru 
Mihai, directorul întreprinderii de 
autoturisme, Victor Naghi, directorul 
întreprinderii mecanice Muscel, de 
numeroși muncitori ai uzinei • piteș- 
tene, care și-au manifestat bucuria 
de a-i avea în mijlocul lor pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

Mii de oameni ai muncii aflați în 
excursie sau la odihnă în stațiune, 
ca și numeroși turiști străini prezenți 
la locul de sosire, au făcut înalților 
oaspeți o entuziastă manifestare de 
simpatie. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au răspuns cu 
căldură la ovațiile și aplauzele mul
țimii.

în semn de caldă ospitalitate, to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov li se oferă tradiționala pîine 
și sare și ploști cu vin. Tineri și ti
nere în frumoase costume argeșena 
oferă, de asemenea, buchete de flori.

O gardă militară, formată din 
ostași ai forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului, pre
zintă onorul.

însoțiți de uralele mulțimii, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov sînt invitați să viziteze o ex
poziție a produselor realizate aici, 
precum și platoul din fața între
prinderii, unde sînt prezentate ulti
mele realizări ale colectivului. Tre- 
cînd în revistă exponatele, tovarășul 
Todor Jivkov ia cunoștință de eta
pele dezvoltării și de perspecti
vele de viitor ale acestei impor
tante unități a industriei construc
toare de mașini din țara noastră. 
Oaspeții sînt informați că în pre
zent aici se fabrică, pe lîngă pie
sele de schimb și cutiile de viteză 
pentru întreaga noastră industrie de 
autovehicule, un număr de" 200—220 
de autoturisme „Dacia-1 300“ pe zi, 
ceea ce înseamnă că la fiecare 6 mi
nute de pe banda de montaj a în
treprinderii coboară cîte un nou au
toturism. Transpunînd în viață in
dicațiile date de secretarul general al 

partidului cu prilejul precedentei 
sale vizite aici, colectivul unității a 
sporit permanent producția de auto
turisme pe aceeași suprafață de pro
ducție și cu aceleași capacități, iar 
pe linia diversificării producției, în 
nomenclatorul uzinei sînt cuprinse 8 
tipuri de autoturisme „Dacia-1 300“ 
— berlină normală, break, autosani
tară, autofurgonetă, autocamionetă 
și „Dacia-1 301“.

Gazdele arată că elegantele auto
turisme românești au devenit o pre
zență familiară pe autostrăzile și șo
selele a 15 țări din Europa, America 
Latină și Africa ca urmare a cali
tăților deosebite și caracteristicilor 
lor funcționale remarcabile. Testate în 
diferite competiții internaționale sau 
la tirgurî, automobilele „Dacia" 
și-au atras aprecieri unanime, astăzi 
ele fiind exportate în proporție de 
40 la sută.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au cuvinte de înaltă a- 
preciere pentru calitatea și perfor
manțele autoturismelor create aici, 
pentru priceperea și hărnicia colec
tivului piteștean.

Tot aici sînt prezentate și ultimele 
tipuri de autoturisme românești de 
teren și microbuze TV produse de 
întreprinderea mecanică din Cîm- 
pulung Muscel și, respectiv, „Auto
buzul" București. Și aceste autove
hicule au pătruns de multă vreme 
pe piața externă, dovedindu-și com
petitivitatea cu produse similare rea
lizate în alte țări cu tradiție.

Specialiștii uzinei evocă posibili
tatea cooperării româno-bulgare în 
acest domeniu, subliniind că motoa
rele Perkins produse în Bulgaria 
pot fi montate cu rezultate bune pe 
autovehiculele românești de acest tip.

în continuare sînt vizitate unele 
sectoare de fabricație, urmărindu-se 
cu atenție modernele procese de pro
ducție, tehnologia' avansată ce se a- 
plică, precum și utilajele din dotare.

Și de această dată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu poartă eu specia
liștii uzinei un viu dialog, în centrul 
căruia se află o serie de probleme 
privind dezvoltarea de perspectivă a 
uzinei, creșterea performanței pro
duselor realizate aici, integrarea fa
bricației, sporirea eficienței întregii 
activități. Apreciind preocupările co
lectivului de a diversifica gama auto
turismelor, eforturile ce se depun 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a cincinalului, secretarul gene
ral al partidului a rșconțandat să, se 
continue acțiunea de diversificare pe 
modelele existente, precum și pe alte 
tipuri. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea ca In cadrul 
oentralei să se la măsuri pentru ac
celerarea integrării părții de semi
fabricate. ținînd cont de nevoile ge
nerale ale industriei de tractoare, 
autocamioane, autoutilitare și auto
turisme, cerînd, totodată, să se reali
zeze în continuare agregate pentru 
necesitățile proprii, ceea ce va atrage 
o diminuare a importului.

Vizita se încheie în secția montaj 
general, printr-un moment deosebit 
de semnificativ pentru succesele ob
ținute de colectivul argeșean : ingi
nerul Iancu Vîlceenu prezintă to
varășilor Nicolae Ceaușescu .și Todor 
Jivkov autoturismul 200 000. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu se urcă la vo
lan, invitînd pe înaltul oaspete să ia 
loc alături, după care pornește mo
torul, coborînd\mașina de pe banda 
de montaj. Cel-' prezenți aplaudă cu 
însuflețire, scandează „Ceaușescu — 
Jivkov".

...Din nou pe platoul din fața uzi
nei. Mii de argeșeni aflați aici ova
ționează îndelung pentru prietenia 

_româno-bulgară.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășul Todor Jivkov părăsesc, în 
această atmosferă de entuziasm, uzi
na piteșteană, plecînd, la bordul unui 
elicopter special, la București.

(Agerpres)

Cunoașterea unor Importante realizări ale Industriei constructoare de mașini românești

Dejun în onoarea înalților oaspeți
în onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șl 
a tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria. Comite
tul județean Brașov al P.C.R. și con
siliul popular județean au oferit, 
miercuri, în stațiunea Poiana Bra
șov, un dejun.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, loan Avram, 
membru șl C.C. al P.C.R., ministrul 
construcțiilor de mașini grele. Tr’ofin 
Simedrea, ambasadorul României la 
Sofia.

Au luat parte tovarășul Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și alți membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Bulgaria.

în numele comitetului județean de 
partid, al consiliului popular jude
țean, al comuniștilor, al întregii 
populații din județul Brașov, tovară
șul Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.. a expri
mat bucuria pentru vizita pe care 
delegația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Bulga
ria, în frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov, o face în țara noastră, în ju
dețul Brașov.

Vorbitorul a dat apoi expresie 
sentimentelor de înaltă stimă și pre
țuire ale comuniștilor șl întregii 
populații a județului Brașov pentru

în cursul după-amiezii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
s-au înapoiat în Capitală.

La aeroportul Bâneasâ, cel doi 
conducători de partid și de stat au 
fost întâmpinați de tovarășii Emil 

Comitetul Central al P.C.R.. pentru 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind grija 
sa deosebită față de dezvoltarea eco
nomică șl socială a județului Bra
șov, ca, de altfel, față de toate cele
lalte județe ale țării, pentru consec
vența cu care militează pentru în
făptuirea politicii partidului și sta
tului, politică pusă în slujba poporu
lui nostru, a cauzei tuturor popoare
lor, a cauzei generale a socialismului.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că. alături de Întregul nostru 
popor, oamenii muncii șl comuniștii 
județului Brașov urmăresc cu deo
sebită satisfacție succesele pe care 
poporul frate bulgar le obține în 
construcția socialismului, exprimth- 
du-și convingerea că vizita și convor
birile româno-bulgare la nivel înalt 
vor marca un moment foarte impor
tant în dezvoltarea și mal puternică 
a relațiilor de prietenie dintre țările 
noastre, pentru binele ambelor noas
tre popoare, al cauzei socialismului șl 
păcii în lume.

Participant!! la dejun au toastat 
pentru prietenia frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, în sănătatea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu șl 
Todbr Jivkov.

Răspunzînd, tovarășul Todor Jivkov 
■ exprimat, în numele delegației și 
al său personal, deosebita satisfac
ție pentru vizita în orașul Brașov, 
pentru primirea deosebit de cordială.

Toată această primire caldă, deo
sebită, față de noi o atribuim priete
niei tradiționale care există între ță
rile și popoarele noastre și, în spe
cial. colaborării frățești care s-a sta
bilit în anii socialismului.

Știm că orașul dumneavoastră este

Revenirea în Capitală
Bobu. Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan,. 
Leonte Răutu, Ștefan Andrei, Ion 
Ion iță

Numeroși bucureșteni, aflați pe 

uh centru puternic — industrial, cul
tural și turistic. Este suficient să vezi 
numai fabrica de tractoare — eu aș 
putea spune că este un combinat 
mare — pentru ca să-ți formezi o 
Impresie despre succesele și realiză
rile obținute de poporul român tn 
construcția socialismului.

Vreau să mărturisesc că, spre satis
facția noastră, convorbirile cu tova
rășul Ceaușescu, cu tovarășii din con
ducerea dumneavoastră se desfășoa
ră în mod fructuos. Slritem convinși 
că. cu prilejul vizitei, vom semna 
documente de o importanță excepțio
nală. care vor duce la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor noastre. Am 
discutat cum să cooperăm în indus- 

v Trie. in special în industria grea, cum 
să extindem colaborarea noastră 
tehnico-știlnțiflcă și în alte domenii.

înainte am construit un pod al 
prieteniei ; acum vom începe con
struirea unui complex hidroenergetic 
pe Dunăre. Pentru prima dară vom 
construi împreună fabrici de ma
șini. Punem bazele unei colaborări 
de o Importanță excepțională.

Exprlmînd încă o dată recunoștința 
noastră pentru primirea pe care 
ne-ați făcut-o, vă rog să-mi permi
teți să toastez în sănătatea conduce
rii de partid și de stat o României 
frățești, în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. prieten apropiat 
al Bulgariei și prietenul meu per
sonal ;
■ — în sănătatea gazdelor noastre 
deosebit de amabile, cordiale și ospi
taliere ;

— pentru prietenia dintre popoarele 
și țările noastre ;

— pentru pace și înțelegere I 
Dejunul s-a desfășurat lntr-o am

bianță de caldă prietenie.

aeroport, au salutat eu căldură, eu 
sentimente de înaltă stimă și pre
țuire pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, ovaționlnd pentru 
prietenia româno-bulgară.

In sec(ia de montaj general a întreprinderii de autoturisme Cunoașterea tehnologiilor moderna de producere a tractoarelor românești
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Artistul- conștiință angajată 
în fața poporului

Este știut că pentru po
porul nostru frumosul a 
constituit dintotdeauna o 
vocație și, deci, o necesi
tate. In a răspunde aces
tei necesități și-au găsit 
marii, adevărații noștri 
artiști sensul major al ar
tei și existenței lor, for
ța de a se realiza, de a 
se autodepăși. „Drama" 
lor, nobilă, luminoasă, pil
duitoare, a constat în per
manența sentimentului că 
nu fac destul, prin arta 
lor, pentru poporul care 
le-a dat viață, că sint, din 
acest punct de vedere, în 
permanență datornici. De 
aceea spunem cu mîndrie 
că toți marii noștri crea
tori au fost artiști-patrioți, 
artiști-cetățeni, „artiști ai 
omului". De fapt, aceasta 
a constituit dintotdeauna 
măsura după care poporul 
nostru și-a prețuit artiș
tii.

Aceeași sigură măsură 
prezidează și în prezent 
raporturile dintre popor 
și artist. Astăzi însă, pa
triotismul, spiritul civic, 
umanismul unui artist sînt 
Îmbogățite prin atributul 
Implicării politice, deci al 
participării conștiente, cu 
drepturi și îndatoriri ega
le, la efortul general al 
țării. In virtutea lui, se
menii, societatea pot — 
au dreptul și datoria — să 
te Întrebe: cum dovedești 
patriotismul tău, cum 
Iți afirmi, potrivit harului 
și trudei tale, sentimen
tele cetățenești, în ce mod 
concretizezi principiile u- 
maniste promovate de 
partid și îmbrățișate de 
întregul popor ? în esen
ță, este vorba de dreptul 
și îndatorirea pe care le 
are societatea de a-1 În
treba pe artist, la fel ca 
pe oricare alt membru al 
ei. In ce măsură există o 
concordanță între afirma
țiile lui de principiu șl 
laptele lui concrete.

Fac parte din prima ge
nerație de artiști plastici 
ai acestei țări crescuți la 
școala noii orînduiri. îm
preună cu colegii mei de 
generație, integrați pro
moțiilor de artiști mai 
vîrstnicl sau mai tineri 
declt noi, am trecut, odată 
cu tot poporul, prin toate 
prefacerile sociale ale ul
timelor decenii. Știm ce 
Înseamnă și bucuria de a 
făuri o lume nouă și greul 
acestei istorice creații. Și 
știm, de asemenea, că în 
tot ce am făcut mai bun 
sau mai puțin bun nu a 
existat, practic alt ra
port de la cauză la efect, 
de Ia bine la rău, de la 
demn la nedemn, de la 
omenie la neomenie și de 
la artă autentică la im
postură, declt raportul 
dintre vorbă șl faptă.

Este marea experiență 
pe care am acumulat-o și 
o acumulăm cu toții zi de 
zi. Și nu este întîmplător 
faptul că documentele de 
partid pun atîta preț pe 
cintărlrea omului prin 
ceea ce face, nu prin ceea 
ce declară. In fața acestui 
raport, nimeni nu mai 
poate invoca nici ideea 
preconcepută, .nici apre
cierea subiectivă. Iar ar
tistul nu mai poate invoca 
eternele deosebiri specifi
ce dintre „alesul dăruit cu 
haruri de excepție" și

„omul de rind". Căci în 
materie de probitate nu 
există „inițiați" și „pro
fani". Există numai oa
meni egali în îndatoriri 
profesionale, civice, poli
tice... Se știe, un detector 
sigur al talentului nu e- 
xistă (deși, de la o vreme, 
s-au ivit inși care-și cam 
arogă — spre indignarea 
sau deruta unora, spre in
hibarea altora, spre folo
sul cîtorva — o asemenea 
imposibilă misiune). In 
schimb, detectorul conști
inței autentice ne stă tu
turor la îndemînă : vor
ba și fapta.

Aceste considerații ml 
le-a sugerat o recentă ex
poziție de la Galeria Nouă 
din Capitală, dedicată te
maticii istorice. Nu voi in
tra în amănunte. Expozi
ția a fost criticată în pre
să, ignorată de publicul 
larg, marea majoritate a 
lucrărilor meritînd, cred, 
aprecierea pe care o 
dădea mai deunăzi, în-

u ni tare asupra menirii 
artei într-o societate ca 
a noastră, orice ma
nifestare publică, fie ea 
de grup, fie chiar indi
viduală, ne angajează, ne 
„reprezintă" pe toți, ne 
face deopotrivă răspunză
tori în fața opiniei publi- 
ce, care are dreptul — 
mal cu seamă în cazul 
abordării unei tematici 
majore, grave — să des
prindă, dintr-un singur 
caz, concluzii generaliza
toare. Iată de ce o ase
menea întreprindere nu ne 
poate lăsa indiferenți. O 
dezbatere aprofundată, în 
sinul breslei, ar fi absolut 
necesară. Dar, înainte de 
aceasta, avem datoria să 
ne spunem răspicat pă
rerea in fata publicului. 
Și sîntem, de asemenea, 
datori să spunem publi
cului, cu toată fermitatea, 
că un asemenea mod de 
a concepe arta, de a trata 
Istoria, nu ne reprezintă, 
nu este specific marii

Gînduri despre artă de C. PILIUȚA
i

tr-un articol, maestrul 
Ciucurencu : „...o demons
trație ostentativă de ori
ginalitate, care îndeamnă 
la suspiciune — și adesea 
ascunde, de fapt, lipsa de 
meșteșug, graba, indeci
zia de gîndire". S-au for
mulat aprecieri și mai as
pre și, colegial, ele m-au 
întristat, cu atît mai 
mult cu cît le socotesc 
justificate. Dar nu judecă
țile de valoare, în sine, 
mă preocupă aici. Mă 
preocupă stinjenitoarea 
discrepanță între ceea ce 
afirmă, de obicei, oral sau 
în scris, unii reprezentanți 
ai obștii noastre artistice 
— și tonalitatea generală 
a lucrărilor din expoziția 
îngăduită de ei : o tonali
tate mohorîtă, lipsită de 
generozitate a concepției, 
de fiorul pe care trebuie 
să-1 genereze o tematică 
al cărei principal perso
naj este istoria țării. O 
stranie tendință de „demi- 
tizare", de „urîțire" pro
gramatică a unor subiecte 
desprinse din fondul de 
aur al spiritualității noas
tre, un mod de „a te juca 
cu lucruri sfinte" (de 
pildă, Bălcescu și Avram 
Iancu văzuți ca două na
turaliste măști de butafo
rie) pun la îndoială ma- 
«turitatea unor artiști, de 
altfel dotați cu alese însu
șiri și vădind, în alte îm
prejurări, profesionalita- 
tea necesară.

S-ar putea spune că a- 
semenea observații criti
ce, venite din partea unui 
membru al breslei, sint 
„necolegiale". Cu atît mai 
mult cu cît, fiind vorba 
de o expoziție de grup, 
îi angajează numai 
componenții 
respectiv, pe 
au întreprins 
Ar fi un mod 
ficial de a aprecia si-, 
tuația. Căci, cită vreme7 
alcătuim o uniune de 
creație, constituită in pri
mul rlnd pe principiul 
unității de concepție filo
zofică, al unei viziuni

pe 
grupului 
cei care 
selecția, 

super-

majorități a artiștilor 
noștri. Sîntem, de aseme
nea, datori să explicăm în 
ce Împrejurări, pe un 
fond sănătos, de trudă 
creatoare racordată la 
marile comandamente ale 
epocii,^ au putut să apară 
asemenea manifestări. (De 
ce ar fi obligați să dea 
seama, în fața opiniei pu
blice, numai producătorii 
bunurilor materiale, iar 
artiștii s-ar priva de ase
menea confruntare toni
că ? Sîntem parte inte
grantă din marea familie 
a țării și n-avem nimic 
să-i ascundem).

Trebuie, deci, să spu
nem răspicat — mai răs
picat decit o facem în 
ședințele noastre — că 
este vorba de influența 
asupra creației plastice a 
unui grup de critici a că- 
rpr fixă idee este aceea 
că progresul în artă poate 
fi obținut din Împrumu
turi și Însușiri de mode 
străine, fie ele de mult 
apuse chiar și în locurile 
unde s-au născut, fie de 
dată mult prea recentă 
pentru a-și justifica o 
altă tratare decît aceea de 
laborator intim. Nesoco
tind adevărul simplu po
trivit căruia orice im
plantare neorganică de 
elemente ștrjjjine spiritu
lui unui popor nu poate 
duce decît la regres, la 
un soi de poluare estetică 
și etică, promotorii unei 
asemenea concepții — 
bineînțeles lipsită de ade
rența majorității creato
rilor, de popularitate în 
rindul publicului — s-au 
încăpățînat să-și creeze 
totuși emuli. Printr-un 
efort demn de cauze mai 
bune. desfășurat de-a 
lungul a cîțiva ani, ei au 
desprins din obște cîți
va artiști pe care i-au 
încurajat către opere care 
să demonstreze direc
țiile de gîndire ale res
pectivilor critici. Benefi
ciind de o prea largă și 
necombătută — de către 
breaslă — audiență în

presa de specialitate, lm- 
punîndu-și punctul de 
vedere în selectarea ex
pozițiilor, în acordarea 
distincțiilor, premiilor, a 
recompenselor materiale, 
ei au creat, In scurt timp, 
din artiștii care s-au lă
sat atrași, un grup de 
creatori „de elită" — pe 
măsura „selectului" grup. 
Expoziția de la Galeria 
Nouă este un rod al aces
tei situații : o etalare sfi
dătoare, cu pretenții de 
supraintelectualitate (de 
fapt fals intelectuală) 
prin intermediul căreia a- 
mintitul grup de critici 
vrea să influențeze numai 
către o anume direcție 
întreaga mișcare plastică 
a țării. Căci — nu-i așa ? 
— dacă și chipurile subli
me ale istoriei pot fi 
„demitizate" prin produc
ții kitsch, a căror valoare 
l-ar jena pe orice maistru 
butafor de teatru, înseam
nă că se poate orice !

E timpul ca noi, mem
brii breslei artiștilor, să 
le spunem 
că nu se poate 
orice. Să le-o spunem în 
fața opiniei publice și, 
neintîrziat, în cadrul obș
tii noastre, în cadrul unor 
dezbateri pătrunse de 
sensul înaltei misiuni ce 
revine artistului, de spi
rit de partid, de respec
tare a principiilor eticii 
și echității socialiste. 
Aparținem unei uniuni de 
creație ale cărei organis
me le-am ales noi înșine, 
cu dragoste, cu încredere 
și respect. în spiritul larg 
democratic care prezidea
ză viața societății noas
tre, acestor organisme 11 
s-au încredințat răspun
derea organizatorică a 
uniunii, gospodărirea tu
turor mijloacelor mate
riale pe care societatea 
ni le pune la îndemînă. 
Este bine să amintim ale
șilor noștri că lor le 
incumbă nu numai mi
siuni organizatorice, ci 
și gospodărirea valorilor 
spirituale ale breslei. Că 
nu trebuie, deci, să Îngă
duie irosirea nici unui ta
lent — bun de preț al în
tregului popor — lăsin- 
du-1 pradă fie practicilor 
inhibitorii ale nu știu că
rei „elite critice", fie con
tuziei în supralicitarea va
lorilor, practicată cu bună 
știință de aceeași „elită", 
înverșunată în a-și im
pune punctul de vedere, 
dar invoctnd postulatul 
..libertății de creație" de 
îndată ce opinia publică 
încearcă să ia în discuție, 
în mod democratic, acest 
punct de vedere.

în virtutea realei liber
tăți de creație și de opi
nie, 
să-mi 
vedere, 
să-mi

respectivilor
chiar

am încercat, aici, 
spun punctul de 

Sînt bucuros 
_ ..... pot afirma încre

derea că marea majorita
te a artiștilor plastici va 
ști să-și unească voințe
le, puterea de muncă și 
creație pentru a face ca 
producțiile noastre să re
prezinte într-adevăr ceea 
ce o țară întreagă așteap
tă de la noi. Lucrări de 
reală valoare artistică, pe 
care poporul — fată de 
care sîntem in perma
nență datori — să le cu
prindă, cu mîndrie, în 
patrimoniul său spiritual.
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PROGRAMUL I

18,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste.
17,15 Scena — emisiune de critică 

șl actualitate teatrală.
17,30 Film serial pentru copil 1 

„Săgeată Neagră". Episodul 
II.

17,55 Universitatea TV • Amfi
teatru politic : Codul princi
piilor șl normelor muncii șl 
vieții comuniștilor. Onestita
te șl sinceritate în relațiile 
interumane • Istoria științei 
șl tehnicii românești : Istoria 
medicine!. Școala actuală de 
medicină din București (III). 
• Istoria civilizațiilor : în
ceputul artelor naționale in * 
Europa Centrală.

18.25 De dorul inimii mele — melo
dii populare.

18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

20,00 „Copiii — viitorul lumii".
30,15 Reportaj T — Colegi de gene

rație.
30,35 Teleclnemateca : Un mare 

actor — Peter Sellers în 
„Domnul Topaze". Producție 
a studiourilor engleze. Pre
mieră TV. ,

32,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radloteleviziunii.

22,05 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

22,30 închiderea programului.

POPASURI TURISTICE 
ÎN JUDEȚUL ARAD

Venind în întîmpinarea a tot 
mal numeroșilor turiști din țară 
și de peste hotare care poposesc 
pe meleagurile județului Arad, 
cooperația de consum a dat in 
folosință moteluri și campinguri 
de mare atracție. O unitate nouă, 
modernă, este motelul „Vinga", 
situat In localitatea cu același 
nume, în mijlocul unui crîng, 
pe drumul național Arad—Timi
șoara. Prevăzut cu un restau
rant cu terasă, un cafe-bar și 
căsuțe-camping, motelul „Vinga" 
Înregistrează o afluență mare de 
vizitatori. La kilometrul 480, pe 
traseul București—Sibiu—Arad, 
cooperația de consum oferă dru
meților, drept popas, campingul

„Valea frumoasă", amplasat' — 
așa cum îl arată și denumirea 
— într-o zonă cu păduri și pa
jiști îmbietoare și odihnitoare. 
Pe același traseu, la numai 8 ki
lometri de Arad, turiștii pot face 
un agreabil popas la campingul 
„Sălașul de la răscruce". La rin
dul său, orașul-stațiune Lipova 
găzduiește un nou motel, cu a- 
celași nume — „Lipova" — în 
frumoasa luncă a Mureșului. Tot 
la Lipova, cooperația de consum 
a construit un modern complex 
comercial, de tip „Supercoop".

In fotografie : campingul „Va
lea frumoasă" — al cooperației 
de consum.

Individualismul 
nu duce 

ia nimic bun...
A trecut un an de 

cînd la întreprinderea 
comercială de stat 
pentru alimentație pu
blică Oradea au fost 
numiți în funcțiile de 
director coordonator 
Eremia Drîmbea și, 
respectiv, director ad
junct Alexandru Făr- 
caș — se spunea în
tr-o scrisoare primi
tă recent la redacție. 
Dar, aceștia, și în spe
cial E. D., odată a- 
junși în funcțiile res
pective, au încetat să 
mai fie acei tovarăși 
serioși, receptivi la 
sugestiile și sfaturi
le colaboratorilor, așa 
cum îi cunoșteam noi 
pe vremea cînd lucrau 
la direcția comercială.

Scrisoarea, care con
ține date și fapte con
crete cu privire la a- 
baterile de la princi
piul muncii colective, 
— cărora le-au ur
mat, apoi, nereguli din 
întreprindere, — a 
fost trimisă Comite
tului județean Bihor 
al P.C.R. Răspunsul, 
sosit zilele trecute la
redacție, confirmă jus
tețea sesizării și in
formează despre mă-
șurile luate. Din captrl 
locului se subliniază 
că, după ce a fost in

în întreaga țarâ a început ieri examenul de bacalaureat (diplomâ) în licee — sesiunea de varâ ; pînâ ia data de 
28 Iunie, peste 110 mii de candidați vor susține probe practice, scrise șl orale, în funcție de profilul liceului 

șl specialitatea urmată de candidați. în fotografie: Examen la liceul „1. L. Caraglale" din București
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Informații, sesizări, propuneri de la cititorii si corespondenții „Scînteu"

Abonamente 
la serviciile 

meșteșugărești
Recent, printr-o hotărîre a Con

siliului de Miniștri, s-a trecut la 
organizarea experimentală a pri
melor servicii meșteșugărești pe 
bază de abonament. Plătind o taxă
— trimestrială, semestrială sau 
anuală — cetățenii pot încheia 
abonamente cu unitățile de servire 
ale cooperației meșteșugărești, in 
baza cărora se asigură întreținerea 
și repararea instalațiilor electrice, 
sanitare sau a aparatelor de radio 
și televiziune (in taxa de abona
ment este inclusă și înlocuirea pie
selor de radio și TV defecte). Pri
mele cooperative care au și trecut 
la organizarea unei asemenea for
me de servire : la Tg. Mureș (co
operativa „Metalul"), la București 
(cooperativele „Radio Progres" și 
„Instalatorul"), la Ploiești (coope
rativa „Deservirea"). Cetățenii care 
doresc să solicite asemenea abona
mente pot primi informații supli
mentare de la centrele de infor
mare ale cooperației meșteșugărești 
din localitățile respective.

Noutăți la 
„ Combustibilul11
După cum ne-a informat di

rectorul întreprinderii comerciale 
„Combustibilul" din Capitală, apro
vizionarea bucureștenilor cu com
bustibil pentru iarna viitoare a în
ceput de cîteva săptămîni. Peste 
30 000 de cumpărători au și primit 
combustibilul la domiciliu, urmînd 
ca — pe baza programărilor făcute
— zilnic să fie onorate cite 1 000 de 
comenzi. Incepînd cu acest an au 
intervenit, totuși, cîteva noutăți în. 
acest domeniu :

• aprovizionarea celor programați 
se va face pînă la 15 noiembrie, 
urmînd ca după această dată să fie 
onorate atît comenzile neridicate la1 
data programării, cît și cele supli
mentare (peste cantitatea coman
dată inițial) ;

• odată cu achitarea combustibi
lului pentru acest an, fiecare cum
părător va primi și formularul de 
comandă pentru anul viitor (încit 
să nu se mai facă un drum în plus 
la toamnă) ;

• întrucît pînă acum cetățenii nu 
cunoșteau ziua în care le va fi adus 
combustibilul — pierzînd timp cu 
așteptatul acasă — in acest an s-a 
introdus regula obligatorie de a 6e 
înscrie pe bon — în momentul cînd 
se achită la casierie costul combus
tibilului — data pînă la care se va 
expedia combustibilul la domiciliul 
cumpărătorului ;

• au fost luate măsuri de întărire 
a controlului calitativ și cantitativ 
al combustibilului în depozite, îna
inte ca acesta să fie expediat la 
domiciliul cumpărătorilor ;

• pentru îmbunătățirea condi
țiilor de aprovizionare vor fi mo
dernizate două depozite, urmînd ca 
în cartierul Titan să fie construit 
cel mai mare depozit de combusti
bil din Capitală.

PE SCURT DE LA CITITORI
• Cine stabilește 

răspunderea în cazul 
unui stabilizator de
fect 7 „După ce mi s-a 
stricat în mai multe 
rînduri televizorul din 
cauza stabilizatorului 
(care stabiliza curen
tul la 400 V în loc de 
220 V, cit trebuia) — 
ne scrie Aurelian Stăn- 
ciulescu din Țicleni, 
str. Petroliștilor nr. 
299, județul Gorj — am 
trimis aparatul prin 
poștă la unitatea fur
nizoare — cooperativa 
„Radiotehnica" Con
stanța (conform chi
tanței nr. 317841/01.11. 
1975 — pe care o ane

xez). După 8 zile pri
mesc stabilizatorul 
înapoi, însă exact cu 
același defect. Mai 
mult, din colet a fost 
oprit certificatul de 
garanție și, nemai- 
avînd acest act, nu 
mi-1 mai repară ni
meni. Și uite așa sta
bilizatorul pe care am 
dat 600 lei stă acum 
frumos ambalat în cu
tie fără a-1 putea uti-' 
liza. Și odată cu el fi 
televizorul".

• De ce învechește- 
flerul vechi 7 „Prin 
munca patriotică a

zeci de cetățeni din 
circumscripția noastră
— ne scrie HOSTIM 
VALERIAN, din Bucu
rești, str. Vasile Stol- 
nicu nr. 16, spctor 2
— s-a strîns aproape 
un vagon de fier 
vechi. Cu toate că am 
anunțat de cîteva ori 
și la primăria de sec
tor, și la I.C.M. — de 
mai bine de două luni 
fierul stă așa cum 
l-am strîns. Mereu ni 
se tot dau asigurări 
că „miine vom veni 
să-l luăm", dar „mii
ne" nu ajunge să de
vină niciodată „azi".

2000 DE FRIGIDERE SE TOPESC DE CĂLDURA
Conform actelor normative în 

vigoare (H.C.M. 753/1965), înainte 
de punerea în vînzare a bunurilor 
de folosință îndelungată este obli
gatorie asigurarea — de către uni
tățile de reparație — a pieselor de 
schimb necesare remedierii even
tualelor defecțiuni din perioada de 
garanție și postgaranție a aparate
lor. Și dacă de regulă se procedea
ză așa, în cazul frigiderelor vîndu- 
te în primul trimestru al anului 
curent procedeul legal a fost igno
rat. Respectiv, după cum rezultă 
din informațiile primite de la spe
cialiștii din U.C.E.C.O.M. — con
tractul de livrare a pieselor de 
schimb pentru anul 1975 nu s-a în

cheiat nici acum, la jumătatea a- 
nului. Cu toate că între timp dele
gații U.C.E.C.O.M. s-au deplasat de 
cîteva ori la întreprinderea produ
cătoare de frigidere din Găești, so- 
licitînd încheierea contractelor și 
livrarea pieselor de schimb nece
sare. Și astfel, aproape 2 000 de fri
gidere aduse de clienți în unitățile 
cooperației și aflate în termenul de 
garanție stau defecte, neputînd fi 
reparate din lipsa pieselor ce tre
buie înlocuite. Ce are de spus față 
de această situație conducerea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte' și Electroteh
nicii 7

AUTORITĂȚILE RĂSPUND
»

• După apariția, în cadrul acestei 
rubrici, a notei intitulate „Răcori
toare numai la sticlă", Direcția ge
nerală comercială a Capitalei ne 
comunică : „Am dispus tuturor în
treprinderilor ce desfășoară acti
vitate de alimentație publică pe te
ritoriul municipiului București să 
ia măsuri pentru procurarea și a- 
provizignarea unităților vizate cu 
suficiente pahare din sticlă și pa
hare din plastic, acestea din urmă 
pentru a fi oferite contra cost con
sumatorilor. Urmează ca, în peri
oada următoare, să verificăm prin 
organele noastre, aplicarea «Întoc
mai a acestor indicații" — semnea
ză : director comercial, MIHAI CO- 
MARONI.

• „Referitor la poluarea aerului 
produsă de Combinatul de lianți 
Cimpulung vă comunicăm că acest 
combinat este dotat la toți genera
torii de praf cu instalații de des- 
prăfuire care asigură un grad de 
desprăfuire de pînă la 90 la sută. 
Volumul mare al producției face 
însă ca, și la acest grad înalt de 
desprăfuire, să se răspîndească în 
atmosferă importante cantități de 
pulberi. Pentru îmbunătățirea reți
nerii de pulberi, în cincinalul

1976—1980 sînt alocate fonduri de 
investiții pentru dotarea în conti
nuare cu instalații adecvate și a 
utilajelor cu debitare mai redusă 
de pulberi, acțiune care va conduce 
la reducerea, de peste 10 ori, a can
tității de praf emis în atmosferă — 
semnează : adjunct al ministrului 
în M.E.F.M.C., ing. SILVIU O- 
PRIȘ.

• „în urma sesizării apărute în 
i,Scînteia“ nr. 10153 la rubrica : 
„Dialog cetățenesc" — ne scrie Di
recția județeană de poștă Tulcea — 
am cercetat faptele (distribuirea 
defectuoasă a presei în satul Lun
ca — n.n.) și ele s-au dovedit re
ale. Ca urmare, agenta poștală a 
fost sancționată, la fel și dirigin
tele. S-a dispus totodată ca în fie
care lună, pentru o perioadă de 
3—4 zile, oficiantul verificator al 
oficiului Babadag 2 să se deplaseze 
la agenția Lunca în vederea in
struirii agentei și acordarea de aju
tor la încasările de abonamente 
pentru presă și radio-TV“, — sem
nează : director, ing. D. COMAN.

Rubricâ realizata de 
Mihai IONESCU

iFAPTUL]
DIVERS
Pastora 2312

Directorul Stațiunii de cerce
tări zootehnice „Maramureș" 
din Sighetul Marmației, D. Șer- 
ban, ne trimite o „fișă a unul 
record excepțional". Recordmena 
este joiana „Pastora 2312", din 
lotul de vaci cu lapte din rasa 
„Bruna de Maramureș". în pri
ma perioadă de lactație de 305 
zile, „Pastora 2312“ a dat 9887 
litri de lapte. Adică, un vagon! 
în ultima perioadă de lactație 
(de 353 zile), Pastora a dat 11 280 
litri de lapte ! în prezent, Pas
tora se află în pragul aducerii 
pe lume, pentru a cincea oară, 
a unui vițel sau o vițică. După 
cum ne asigură directorul sta
țiunii, toți descendenții ei 
pină acum dovedesc aceleași 
sușirl deosebite.

de 
în-

Dibuiți-1 
pe Dibu!

Cu clfiva ani în urmă, Marian 
Dibu din Buzău și-a abandonat 
familia, lăsind două fetițe ne
ajutorate. A plecat, cum se spu
ne, fără adresă. De atunci, și 
pînă deunăzi, nu i s-a putut da 
de urmă, pentru a fi obligat la 
plata pensiei de întreținere a 
copiilor. Dar iată că, pe neaș
teptate. Dibu iși face apariția 
la Buzău. Se duce acasă să-și 
„vadă fetițele" șl, făcind-o pe 
tăticul grijuliu, o ia cu el pe 
cea mică la o plimbare prin oraș. 
In centrul orașului, tatăl își în
deamnă fiica să-și încerce 
rocul" cu un loz 
nu zici că fetița 
tigător : 10 000
„grijuliul tătic" 
cit ai zice zece mii, s-a și făcut 
nevăzut. Fetița a rămas în mij
locul drumului, cu lacrimi în 
ochi. Nu din cauza banilor...

„no- 
în plic. Și unde 
trage lozul cîș- 
lei. Precipitat, 
ridică banii, și

Scandalagiu) 
din Poiană

Totul, a 
toată. Un 
de prin părțile Pașcanilor, ve
nise în excursie la Brașov, îm
preună 
Cînd să coboare __  ,
nici' n-a apucat bine autobuzul 
să tragă în stație, că V.P. s-a și 
năpustit înăuntru, declarînd 
ocupate jumătate din scaunele 
autobuzului pentru toți ai lui. 
întrucît un bătrin a încercat 
să-și ocupe cuvenitul Ioc din 
față, V.P. a sărit ca ars. Văzind 
că nu lasă liber locul „ocupat", 
V.P. a început să-T lovească, La 
fel a vrut să procedeze și cu o 
femeie cu copil în brațe. La ce
rerea pasagerilor, șoferul a por
nit mașina și a oprit în fața 
postului de miliție din Poiană, 
unde scandalagiul a fost potolit 
cu o amendă grasă. Care amen
dă i-ar fi fost de-ajuns să achi
te dte un taxi pentru toate ru
dele.

pornit dintr-o nimica 
anume Vasile Pristav,

cu familia și rudele, 
din Poiană,

De ce
cu mofturi

stalat în funcția de 
director, E. D. a în
ceput să folosească un 
stil de muncă neco
respunzător, impunîn- 
du-și arbitrar punctul 
său de vedere, fără să 
țină seamă de părerea 
colectivului, a colabo
ratorilor cu experien
ță în muncă, pentru 
bunul mers al activi
tății Întreprinderii. 
„Cît timp a fost con

ocupe de închegarea 
unui colectiv de mun
că sănătos, de pro
blemele de producție 
ale întreprinderii, „a 
continuat să persecute 
pe cei care îndrăzneau 
să critice stilul său 
defectuos de muncă 
sau neajunsurile exis
tente în întreprinde
re". Toate acestea 
n-au rămas fără con
secințe asupra mersu

sabil și principial. Și 
să înțeleagă că indi
vidualismul nu este 
niciodată un sfetnic 
bun...

Cînd 
se confundă 

noțiunile
Este bine cunoscută 

preocuparea consec

ției, își etalează pe 
larg „meritele sale în 
timpul cît a fost secre
tar al biroului organi
zației de bază al uni
tății respective", după 
care conchide : „în 
urma schimbării din 
această funcție, șeful 
unității, înconjurat de 
elemente certate cu 
disciplina, a pornit să 
mă persecute sub dife
rite motive și forme".

tabil șef la direcția 
comercială, se spune 
în răspuns, era un to
varăș apropiat de co
legii de muncă, folo
sea critica și autocri
tica în interesul mun
cii. In noua sa funcție 
nu s-a preocupat însă 
de aplicarea acestor 
norme, ajungindu-se 
astfel la Încălcarea 
principiului muncii și 
conducerii colective. In 
același timp, a igno
rat indicațiile orga
nelor de partid privind 
promovarea cadrelor 
potrivit pregătirii lor 
politice și profesiona
le. Deși a fost ajutat 
de secretariatul Co
mitetului municipal 
de partid Oradea în 
mai multe rînduri, di
rectorul, în loc să se

lui întreprinderii, care, 
după cum aflăm din 
răspuns, în numai 3 
luni a înregistrat o 
nerealizare a planu
lui de peste 4 milioa
ne lei, pe lingă alte 
neajunsuri grave, in
clusiv încălcări ale 
normelor de igienă. In 
consecință, s-a hotă- 
rît schimbarea lui E. 
Drîmbea din funcția 
de director și sancțio
narea pe linie de 
partid a lui A. Fărcaș.

Desigur, fostul di
rector are acum po
sibilitatea să medite
ze asupra faptului că 
o funcție de conduce
re nu învestește pe 
nimeni cu puteri dis
creționare, ci, dimpo
trivă, presupune un 
comportament respon

ventă și fermă a 
partidului nostru pen
tru dezvoltarea con
științei socialiste a 
maselor, pentru educa
rea în spirit comunist 
a membrilor societății 
noastre. Una dintre 
componentele acestui 
proces o constituie dez
voltarea spiritului de 
modestie, a simțului 
autocritic. Fiind vorba 
tocmai despre aseme
nea probleme de in
teres mai larg, am 
reținut modalitatea în 
care autorul unei scri
sori, Constantin Gae, 
mecanic motopompist 
la întreprinderea ju
dețeană de morărit și 
panificație Dolj, con
cepe aceste noțiuni.

Astfel, într-o scri
soare adresată redac

Răspunsul Comitetu
lui județean Dolj al 
P.C.R, ne informează 
că lucrurile nu stau 
deloc așa cum le-a re
latat autorul sesizării. 
Concluziile la care s-a 
ajuns au la bază pă
rerile unui mare nu
măr de membri de 
partid, exprimate în 
adunarea generală a 
organizației de bază, 
consacrată tocmai dis
cutării acestei sesizări. 
„Din cei 30 de membri 
de partid, se sublinia
ză în răspuns, au luat 
cuvîntul 25 ; ei și-au 
spus deschis părerea 
despre șeful de unita
te, Petre Nărămzoiu, 
și despre activitatea 
lui Constantin Gae. A 
reieșit, astfel, că șeful 
de unitate se preocupă

de bunul mers al pro
ducției... este un con
ducător exigent șl 
drept, care nu tolerea
ză indisciplina și ab
sențele nemotivate... 
etc. Cît despre C. Gae, 
comuniștii au făcut 
aprecieri aspre cu pri
vire la comportarea 
lui în producție. De 
cînd a fost schimbat 
din funcția de secretar 
al organizației de 
bază, nu a participat 
la adunările generale 
ale organizației decît o 
singură dată. Nu vrea 
să vină în fața birou
lui organizației de 
bază, care l-a chemat 
să discute cu el... Ți- 
nînd seama că proble
mele sesizate de C. 
Gae nu sînt întemeia
te, se spune în înche
ierea răspunsului, că 
de la schimbarea sa 
din funcția de secretar 
nu și-a adus contribu
ția la buna desfășura
re a procesului de 
producție, comuniștii 
au hotărît ca el să fie 
discutat într-o viitoare 
adunare generală, cu 
care ocazie să fie luate 
măsurile corespunză
toare".

Legenda cu bîrna 
din ochiul propriu și 
paiul din al altuia este 
cu atît mai valabilă, 
mai ales cînd „paiul" 
este imaginar...

Neculai ROȘCA

si cu toane ?»
O întrebare pe care și-o pune 

(și ne-o pune) prof. dr. M. B., 
de la Universitatea din Craiova, 
care ne relatează, pe larg, o in- 
timplare petrecută simbătă, 14 
iunie, in gara Craiova. După ce 
că a deschis cu întirziere neper- 
misă ghișeul unde se eliberau 
bilete pentru rapidul spre Bucu
rești, casiera lucra cu o înceti
neală „de-a dreptul ostentativă". 
Cu un minut înainte de pleca
rea trenului, cînd i-a venit șl 
lui M. B. rindul, casiera s-a e- 
nervat, a început să-i facă „mo
rală" precum că „de ce a venit 
in ultimul moment" (deși ea 
era cea în culpă). Așa se face 
că și M. B. și alți călători au 
pierdut trenul. Au cerut condica 
de sugestii și reclamații. Li s-a 
spus că se află la „Informații", 
apoi la șeful gării, apoi la ad
junct, apoi iar la „Informații", 
dar tot nu i-au dat de urmă. 
Pină la urmă, M. B. l-a rugat 
pe omul de la „Informații" să-i 
spună numele casierei. După în
delungi insistențe, i-a aruncat 
peste umăr : „Doamna Nicolae". 
Dacă o cheamă așa sau nu pe 
„doamna", M. B. n-a aflat, și 
nici condica nu i s-a dat. In 
schimb, sperăm că se va insera 
prezenta reclamație despre mo
dul de comportare și eliberare 
a biletelor pentru rapidul 
pectiv, la care așteptăm 
puns... rapid.

res- 
rds-

Anonimul 
și felicitările

O scrisoare mai puțin obișnui
tă am primit ieri, pe adresa ru
bricii noastre, din partea învă
țătorului Iustin Hânciu din 
Lazuri de Beiuș, județul Bihor. 
Scrisoarea este însoțită de un 
plic, tip felicitare, pe care se 
află, scrisă corect, adresa lui și 
ștampila poștei din Iași. „Vă 
trimit — ne scrie el — una din 
ultimele felicitări primite de la 
cineva pe care nu l-am văzut 
în viața mea. Sincer să fiu, toa
te urările de bine, sănătate șl 
viață lungă pe care mi le trans
mite mereu, mă bucură, de fie
care dată, nespus de mult. Dar 
de fiecare dată cad și pe gin- 
duri : cine o fi autorul acestei 
stranii corespondențe 7 De ce 
nu-și dă adresa ? De unde mă 
cunoaște ? Drept să vă spun, 
mă simt și eu obligat, ca omul, 
să-i transmit aceleași urări de 
noroc și bucurie. Dar cui ? Și 
unde ?“ întrebări la care nu 
poate răspunde decit expedito
rul anonim. Poate va ieși, în 
sfîrșit, la iveală. Mai știi ?

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

*
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Conferința europeană a Comitetelor
nationale UNICEF

5

Sub înaltul patronaj al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, miercuri 
dimineața au început, la București, 
lucrările celei de-a XXI-a Conferin
țe europene a comitetelor naționale 
ale Fondului Națiunilor Unite pentru 
copii — UNICEF.

Pe ordinea de zi a acestei impor
tante reuniuni internaționale a fost 
înscrisă, la propunerea țării noastre, 
problema intensificării activității 
UNICEF și a comitetelor sale na
ționale în domeniul educării copiilor 
și a tinerei generații in spiritul idea
lurilor de pace, prietenie și apropiere 
între pdpoare. Pe agenda conferin
ței figurează, de asemenea, dezba
terea raportului reuniunii similare 
din 1974 și a rapoartelor privind se
siunea consiliului de administrație 
din 1975 și activitatea desfășurată 
de Comitetul consultativ permanent 
pe perioada 1974—1975.

Participă, alături de delegațiile or
ganizațiilor UNICEF din țările 
europene, reprezentanți ai unor co
mitete din țări situate pe alte conti
nente, precum și ai unor birouri re
gionale ale UNICEF. La festivita
tea de deschidere a fost prezent Sa
yed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. la 
București.

Lucrările conferinței au fost des
chise de președinta Comitetului na
țional pentru UNICEF ai R. F. 
Germania, contesa Etta Waldersee, 
care a subliniat că. luînd în discuție 
probleme ale activității de pînă acum 
în domeniul ocrotirii copilului, par- 
ticipanții la cea de-a XXI-a confe
rință de la București au posibilitatea 
să contribuie efectiv la elaborarea 
și aplicarea unui amplu program de 
măsuri și acțiuni avind ca scop o- 
crotirea, creșterea și educarea tine
ri generații.

In continuare, Virgiliu Radulian, 
președintele Comitetului național ro
mân pentru UNICEF, șeful dele
gației române la conferință, a fost 
ales președinte al celei de-a XXI-a 
conferințe, vicepreședinte a fost a- 
leasă doamna G, Hustich, secretar 
executiv al Comitetului național fin
landez pentru UNICEF.

în cuvîntul de salut adresat parti- 
cipanților, Virgiliu Radulian a spus : 
Este o mare onoare pentru noi că 
cea de-a XXI-a Conferință euro-

Deschiderea 
lucrărilor

peană a comitetelor naționale 
UNICEF se bucură de înaltul patro
naj al președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, expresie a preocupării 
permanente, plină de grijă și răs
pundere, a statului nostru pentru 
creșterea și educarea tinerei gene
rații, pentru cultivarea în rîndurile 
ei a sentimentelor de solidaritate cu 
copiii și tinerii din lumea întreagă. 
Problematica copilului — cel mai de 
preț bun al omenirii — nu poate fi 
privită și soluționată In afara pro
blemelor complexe care confruntă 
lumea contemporană. Tînăra genera
ție, componentă esențială a marii 
comunități mondiale, .constituie nu 
numai primul beneficiar al roadelor 
unei politici de echitate și justiție, 
ci și făuritoarea de mîine a unei lumi 
bazate pe bunăstare și fericire.

Comitetul național român pentru 
UNICEF, a încheiat vorbitorul, parti
cipă activ la rezolvarea problemelor 
stringente care confruntă tînăra ge-

nerație de pretutindeni, militind cu 
consecventă pentru extinderea și di
versificarea colaborării cu UNICEF, 
contribuind astfel la asigurarea unor 
condiții mai bune de muncă și viață 
pentru copii, la cunoașterea, apropie
rea și înțelegerea tinerelor generații, 
la formarea și educarea lor în spiri
tul nobilelor idealuri ale prieteniei 
și păcii.

După ce Gordon Carter, directorul 
Biroului pentru Europa al UNICEF 
și reprezentant al directorului gene
ral executiv al UNICEF, Henri La- 
bouisse, a prezentat Raportul privind 
sesiunea din 1975 a consiliului de 
administrație și declarația biroului 
UNICEF pentru Europa, au luat cu
vîntul o serie de participanți care au 
evidențiat necesitatea întăririi rolu
lui comitetelor naționale pentru 
UNICEF, identificarea modalităților 
și prospectarea de noi direcții pen
tru intensificarea activității de coo
perare pe plan european, pentru 
găsirea unor soluții menite să "asi
gure rezolvarea concretă a nume-1 
roaselor probleme care privesc creș
terea, dezvoltarea și educarea tinerei 
generații,

în cursul după-amiezii a .luat cu
vîntul J. Mc Dougall, directorul Bi
roului regional al UNICEF pentru 
Mediterana orientală, care a infor
mat despre activitatea desfășurată 
de biroul pe care îl conduce.

Lucrările conferinței continuă.
★

In aceeași zi, la muzeul „Simu" 
din Capitală a avut loc vernisajul 
expoziției „Meridianele prieteniei 
UNICEF", care reunește 126 de de
sene aparținînd copiilor din Româ
nia, R. F. Germania, Polonia și 
Spania.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc !n mod cordial, stimate tovarășe Ceaușescu, pentru felici
tările și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul zilei mele de 
naștere.

împărtășesc pe deplin satisfacția dumneavoastră în legătură cu dezvol
tarea de pînă acum a relațiilor dintre țările și partidele noastre și sînt 
profund încredințat că ele se vor dezvolta și în viitor cu succes, în folosul 
popoarelor noastre și in interesul cauzei păcii și progresului în lume.

IOS1P BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi să vă mulțumesc dumneavoastră, Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, întregului popor român pentru felicitările transmise cu ocazia ale
gerii mele în funcția de președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că prietenia frățească și colabo
rarea multilaterală dintre popoarele român și cehoslovac se vor dezvolta și 
în viitor, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și socialismului.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de salut din 12 iunie.
Am luat cunoștință cu plăcere despre vizita dumneavoastră și vă adresez 

dumneavoastră și poporului român cele mai bune urări.

ELISABETA A ll-A
Regina 

Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord

înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al Xl-lea

Cronica zilei întilnire la C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I)

tizează aplicarea legităților univer
sale ale revoluției și construcției 
socialiste la condițiile României, 
să contribuie la ridicarea generală 
a nivelului politic și ideologic, la 
creșterea spiritului revoluționar și 
elanului în muncă, la angajarea 
plenară a energiilor și forței de 
creație a oamenilor în opera de 
construcție socialistă.

Desigur, nu este posibil ca în ca
drul convorbirilor să fie cuprinse 
și dezbătute întreaga multitudine a 
problemelor de studiu. Cu atit mai 
mult este necesar ca accentul să fie 
pus pe problemele cele mai actuale 
și de cea mai mare importanță pen
tru colectivul respectiv, reve- 
nindu-i fiecărei organizații sarcina 
de a discerne care sînt aceste pro
bleme și de a-i orienta pe cursanți 
spre dezbaterea lor. Avînd in cen
trul lor ideile fundamentale ale 
documentelor Congresului al 
Xl-lea. convorbirile vor trebui 
să stăruie nu asupra reprodu
cerii unor formulări sau cifre, 
ci asupra semnificației principiale 
șt practice a hotăririlor adoptate, 
asupra modului în care a fost în
țeles șl asimilat spiritul revoluțio
nar propriu acestora.

De cea mai mare însemnătate 
este in acest sens ca discuțiilor să 
nu li se imprime un caracter rigid, 
de examen sau control școlăresc ; 
dimpotrivă, ele trebuie să stimuleze 
schimbul de păreri, relevarea unor 
aspecte insuficient aprofundate, a 
problemelor a căror temeinică înțe
legere necesită lămuriri suplimen
tare. Nu se poate accepta ocolirea 
nici unei probleme în care există 
nelămuriri, neclarități pentru 
cursanți : fiecare din aceste aspecte 
se cere analizat cu atenție și soli
citudine. astfel încît prin răspunsuri 
competente ele să fie pe deplin 
clarificate.

Ar trebui extinsă inițiativa care 
s-a dovedit fertilă cu prilejul în
cheierii anului de studiu in învăță- 
mîntul de partid la sate, de a in
vita lectori ai C.C. al P.C.R., ai or
ganelor locale de partid să răspun
dă Ia Întrebările puse de cursanți 
cu privire la un șir de probleme 
complexe ale vieții politice interne 

> și externe. Totodată, se impune 
participarea activiștilor de partid, a 
membrilor birourilor organizațiilor 
de bază atit la desfășurarea convor
birilor, cît și la pregătirea acestora 
prin consultații. La mai buna în
țelegere a unor probleme va con
tribui. desigur, folosirea bogatului 

) material audio-vizual existent la 
cabinetele de stiinte sociale și 
punctele de informare politico- 
ideologică.

In lumina cerințelor relevate de 
secretarul general al partidului ca 
dezbaterea documentelor Congresu
lui al Xl-lea să ducă la creșterea 
forței de acțiune și a rolului con
ducător al partidului în toate do
meniile de activitate, convorbirile 
trebuie astfel orientate incit, pe 
baza aprofundării tezelor teoretice 
din documentele Congresului al XI- 
lea, din Programul partidului, să-i 
înarmeze pe oameni pentru acțiu
ne, să-i ajute in găsirea modalită
ților optime de aplicare in dome
niul lor de activitate a liniei gene
rale a partidului.

Abordînd. de pildă, diferite as
pecte privind creșterea eficienței 
activității economice sau accelera

rea ritmului progresului economi co- 
social al țării, discuțiile vor trebui 
să aibă în vedere nu numai latura 
teoretică a problemei și modalită
țile generale de a o soluționa, ci 
și ceea ce implică această soluțio
nare în unitatea respectivă, ce a- 
nume trebuie întreprins efectiv la 
fiecare loc de muncă' pentru ridi
carea productivității muncii, redu
cerea prețului de cost, îmbunătăți
rea calității produselor etc. In mod 
similar nu se poate concepe ca 
problematica referitoare la normele 
eticii și echității socialiste să fie 
tratată la modul abstract, prin 
simple prelegeri morale fără re
feriri concrete, în spiritul exi
genței partinice, la modul în care 
cerințele Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității 
socialiste 'își găsesc aplicare 
cotidiană in viața membrilor 
Colectivului respectiv — în pro- . 
ducție, în familie. în societate. .

Evident, convorbirile finale mar
chează încheierea anului de stu
diu, dar nicidecum debutul unei 
perioade de „pauză" în activitatea 
politico-educativă. In lumina exi
gențelor Congresului al Xl-lea 
privind necesitatea sporirii conti
nue a forței' de înrîurire și eficien
ței sociale a acestei activități, nu 
numai că nu poate fi vorba de o 
„vacanță" estivală, ci se impune ca 
perioada următoare să prilejuiască 
desfășurarea — fără intermitențe — 
a unei vii și efervescente activități 
propagandistice, să fie folosită pen
tru aprofundarea marii bogății de 
idei din cuprinzătoarea tematică a 
programei de studiu a acestui an 
care va fi de altfel completată și 
întregită cu prevederile tematicii 
anului viitor.

In condițiile în care intensa acti
vitate a partidului nostru pe pla
nul politicii interne și externe, suc
cesiunea rapidă a evenimentelor în 
țară și peste hotare situează în 
planul actualității noi și noi pro
bleme, propaganda de partid tre
buie să reacționeze operativ, con
tribuind la înțelegerea lor justă, in 
lumina poziției și a principiilor po
liticii partidului nostru.

In acest scop este necesar ca 
preocuparea statornică pentru con
tinuarea studiului individual să se 
îmbine cu folosirea adecvată a tu-; 
turor mijloacelor aflate la în- 
demina activității politico-educa
tive, precum adunările genera
le de partid, sindicale și de 
U.T.C., chemate să dezbată mai 
frecvent problemele politico-ideolo-e 
gice, propaganda prin conferințe, 
activitatea agitatorilor, organizarea 
periodică de consultații și răspun
suri la întrebări la cabinetele de 
științe sociale și punctele de infor
mare politico-ideologică, inițierea 
unor acțiuni interesante și atracti
ve la cluburi, cămine culturale, bi
blioteci și muzee.

Viața dovedește că principala 
condiție a bunei desfășurări a stu
diului politico-ideologic o constituie 
indrumarea atentă și conducerea 
sa nemijlocită de către organele lo
cale de partid. De altfel, pregătind 
analiza temeinică a desfășurării in- 
vățămîntului politico-ideologic, or
ganizațiile de partid trebuie să 
chibzuiască de pe acum asupra mă
surilor menite să asigure. în viito
rul, an de studiu, continua îmbună
tățire calitativă și creșterea forței 
de înrîurire a propagandei de par
tid.

Continuîndu-și vizita în tara noas
tră, delegația militară de prietenie a 
Armatei populare chineze de elibe
rare, -condusă de Țăng Șau-șan, 
membru al Comitetului Central 'al 
Partidului Comunist Chinez, comi
sar politic al trupelor din Șenian, a 
avut întîlniri de lucru la un consiliu 
politic de armată și la consiliul po
litic al Marinei militare.

Oaspeții au vizitat Șantierul na
val din Mangalia și obiective turis
tice de pe litoralul românesc al Mă
rii Negre.

★
Intre 16 și 18 iunie 1975 au avut 

loc la București lucrările Comitetu
lui mixt româno-francez pentru si
derurgie. A fost examinat stadiul ac
țiunilor de cooperare în acest do
meniu. Cele două părți și-au reafir
mat interesul pentru lărgire,/ și di
versificarea relațiilor de cooperare, 
stabilind măsuri corespunzătoare 
pentru viitor.

Cu acest prilej a fost semnat 
un protocol.

★
împlinirea a 100 de ani de la naș

terea umanistului francez Albert 
Schweitzer a fost sărbățorită, 
miercuri, la sala Dalles din Capitală, 
în cadr.ul unei manifestări omagiale 
organizate de Consiliul Național 
pentru Apărarea Păcii, Academia de 
științe medicale și Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste.

(Agerpres).

Miercuri, la sediul Comitetului 
Central al P.C R., tovarășii Paul Ni- 
culescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. și Mircea Maliț.a, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui republicii, s-au in- 
tilnit cu Jesus Reyes Heroles, pre
ședintele Partidului Revoluționar

Instituțional din Mexic, care face o 
vizită de prietenie în țara noastră.

Cu \cest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de vederi 
privind activitatea și preocupările 
actuale ale celor două partide și 
dezvoltarea raporturilor bilaterale de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și Partidul Revoluționar Instituțional 
din Mexic, în interesul întăririi re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare.

Vizita ministrului de stat 
ai Republicii Centrafricane

Miercuri ’ după-amiază, tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, a pri
mit pe Ange Patasse, ministru de 
stat al Republicii Centrafricane, care 
se află într-o vizită în țara noastră.''

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire in legătură cu activitatea so
cietății mixte româno-centrafricană 
pentru cultura bumbacului și a altor 
plante „Somcarom", precum și cu 
privire la dezvoltarea, în continua

re, a cooperării în domeniul produc
ției vegetale și zootehniei.

în cursul aceleiași zile, ministrul 
centrafrican a avut convorbiri cu to
varășul Vasile Patilineț, ministrul e- 
conomiei forestiere și materialelor 
de construcții, privind dezvoltarea 
societăților mixte româno-centrafri- 
cane din domeniul economiei fores
tiere.

La convorbiri a participat Jean 
Claude Mandaba, ambasadorul Repu
blicii Centrafricane la București.

(Agerpres)
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în preliminariile turneului olimpic de fotbal

ROMANIA - DANEMARCA 2-1
Ieri, la Copenhaga, în meci-retur 

din preliminariile olimpice, s-au in- 
tilnit selecționatele României și Da
nemarcei. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat final favorabil echipei olim
pice române : 2—1. Scorul fusese des
chis de echipa daneză prin Mauritsen 
in minutul 27. Imediat după pauză, e- 
chipa noastră a egalat și apoi a luat 
conducerea prin punctele marcate de 
M. Sandu (min. 46 și 49).

Prin rezultatele obținute la Bucu
rești și apoi ia Copenhaga, formația 
olimpică română a eliminat selecțio
nata daneză, calificindu-se într-o

grupă preliminară europeană compu
să din trei echipe — România, 
Franța, Olanda. Cp fiecare dintre 
adversarele sale, echipa noastră va 
juca cite două partide. Toate meciu
rile din grupă trebuie să se dispute 
pînă în aprilie 1976. Ciștigătoarea 
grupei se va califica pentru turneul 
olimpic de la Montreal (iulie 1976).

în partida de ieri, formația noas
tră a avut următoarea alcătuire : 
Iorgulescu — Cheran, Sătmăreanu II, 
G. Sandu, Anghelmi — Dumitru, 
Dinu, Boloni — Crișan, Kun (M. San
du — Marcu), Lucescu.

DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 18 IUNIE 1975

Extragerea I : 28 19 34 35 44 33 FOND GENERAL DE CÎSTIGURI :
2 656 025 lei din care : 2 009 080 lei 

Extragerea a Il-a : 13 37 45 11 23 report.

CAMPIONATUL MUNICIPAL 
Șl REPUBLICAN 

DE MOTOCICLISM 
(VITEZA PE CIRCUIT)

în organizarea comisiei municipale 
de motociclism va avea loc dumi
nică. de la ora 9,30, pe traseul de 
la Platforma Pipera — Șoseaua To- 
boc, campionatul bucureștean și cel 
republican de motociclism (viteză pe 
circuit), cu participarea a 35 sportivi 
bucureșteni și peste 100 din alte o- 
rașe. Vor fi reprezentate cluburi
le și asociațiile sportive : C.S.M.B., 
I.E.F.S., Steagul roșu Brașov, Flacă
ra orașul Gheorghiu-Dej, Oțelul Ga
lați, Motorul Baia Mare, Energia 
Cîmpina, Locomotiva Ploiești, C.S.M. 
Reșița, Voința Sibiu, Progresul Ti
mișoara, Torpedo Zărnești, I.R.A. 
Tg. Mureș, I.O.B. Balș, Progresul Pi
tești și Plastica Oradea.

ÎNCHIDEREA festiva 
A ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

Pe stadionul Tineretului va avea 
loc duminică, de la ora 9 diminea
ța, închiderea festivă a anului sportiv

școlar. După defilarea sportivilor 
școlari Se vor desfășura întreceri la 
atletism, baschet, volei, handbal, 
fotbal, rugbi și tenis de cîmp.

După-amiază, pe același stadion, 
de la ora 17,30, aniversindu-se 60 de 
ani de la primele întreceri școlare 
în București, vor avea loc jocuri dis
tractive. exerciții de gimnastică și 
întreceri atletice. Va urma un pro
gram cultural-artistic, cu concursul 
orchestrei de muzică și dansuri 
„Doina Bucureștiului", orchestrei 
„Ritmic T 4“ și al unor soliști de la 
teatrul „Constantin Tănase".

„CIRCUITUL INTERNATIONAL 
DE MARȘ P.T.T.”

Duminică, 22 iunie, se va desfă
șura în Capitală cea de-a XXX-a e- 
diție, jubiliară, a „Circuitului inter
național de marș P.T.T.", la care vor 
participa sportivi din România, Bul
garia, Cehoslovacia, Grecia și Po
lonia.

Plecările vor avea loc din fața Pa
latului Telefoanelor după programul 
următor : ora 8,00 — 10 km juniori 
I și veterani ; ora 8,15 — 20 km 
cursa internațională.

LA POLIGONUL TUNARI

Azi, primele întreceri 
pentru titlurile europene

Organizatorii de la poligonul Tu
nari nu cunosc ce-i liniștea. Șirul în
trecerilor internaționale continuă 
spre satisfacția amatorilor de tir din 
București. După „Marele premiu 
Carpați" și Balcaniadă, iată că vin la 
rind competiții importante pentru 
armele cu glonț. Astăzi, de la ora 9 
dimineața, imediat după desfășura
rea festivității de deschidere, vor ră
suna primele focuri ale campionate
lor europene. De mîine dimineață 
vor începe și probele campionatelor 
internaționale ale României.

La lupta sportivă pentru cucerirea 
celor 12 titluri europene vor participa 
aproximativ 150 de trăgători din 23 
de țări. Azi, între orele 10 și 12, e 
programat concursul cu'armă liberă, 
calibru redus, 50 m culcat — 60 de 
focuri.

Reamintim amatorilor de tir că pot 
ajunge la poligonul Tunari cu auto
buzul nr. 48 (stația de plecare — 
Piața Scînteii).

HANDBAL : O nouă victorie 
a jucătoarelor noastre

Echipa României a obținut o nouă 
victorie la turneul feminin de hand
bal, care se desfășoară la Praga. In 
cel de-al doilea meci, handbalistele 
românce au întîlnit selepționata se
cundă a Cehoslovaciei, în fața căreia 
au cîștigat cu scorul de 21—7 (9—4). 
Prima reprezentativă a Cehoslovaciei 
a întrecut cu, scorul de 21—9 (10—5) 
formația Ungariei.

în clasament conduce echipa Ro
mâniei cu 4 puncte, urmată de Ceho
slovacia (A) — 4 puncte, Ungaria și 
Cehoslovacia (B) — cite zero puncte.

cinema
• Sperietoarea ; LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20,15.
• Tăcerea doctorului Evans :
TIMPURI NOI — 9; 11.15; 13,30;
15,45: 18: 20,15.
• Cei mai frumoși ani : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5118)
— 17,15; (5119) — 20.15, PATRIA — 
9; 11,45; 14,30: 17,15: 20, FESTIVAL
— 8.45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21, la 
grădină — 20.
• Ultimul pistolar din Cross
Creek : SCALA — 8,45; 10.45; 12,45: 
14,45; 16,45; 19; 21,15. GRADINA

DINAMO — 20,15, BUCUREȘTI
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,43: 16,45;
18,45: 21, la grădină — 20,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15: 20,30.
• Hyperion ; CASA FILMULUI
— 10: 12: 14: 16.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : VICTORIA — 
9,15: 11.30; 13.45: 16; 18.15; 20.30, 
UNIREA — 16; 18,15, la grădină —
20.15, COSMOS — 15.30: 18: 20,15.
• Aventurile lui Huckleberry
Finn î CAPITOL — 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20,45, la grădină —
20.15.
• Pe aici nu se trece.: CENTRAL
— 9,30: 12,30; 16: 19,15, MOȘILOR
— 16, la grădină — 20,15.
• Hoinarii î DOINA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Program pentru copii : DOINA
— 9 45.
• Zilele trădării : PROGRESUL — 
15,15; 19,30.
• Teroare pe „Britannic" : FE
ROVIAR — 8,45: 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30, GLORIA — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, la 
grădină — 20.15.
• Toamna bobocilor s EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.30: 16; 18.15:
20.30, AURORA — 9: 11,15; 13.30:
15,45; 18; 20. la grădină — 20,15. 
VOLGA — 9,30; 11.30; 13.30: 16; 18: 
20, GRĂDINA TITAN - 20.15.
• Winetou (seria a III-a) — 10: 
12,15, Vacanța pierdută — 14,30'
16.30, Fete In uniformă — 18,45. 
Oameni cu aripi — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Ultima zăpadă de primăvară :

GRI VIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, BUZEȘTI — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
20,15.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor î LUMINA — 9: 12,15;
16; 19.
• Marea cursă î BUCEGI — 16, la 
grădină — 20,15, POPULAR — 
13,30; 19.
• Comedie fantastică : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15, CO- 
TROCENI — 14; 16; 18; 20.
• Un gentleman In Vestul sălba
tic : GIULEȘTI — 15.30: 18: 20,30.
• Un horoscop cu bucluc : MUN
CA — 16: 18: 20.
• Recompensă pentru șerif ; FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, TOMIS 
— 9; 11,15- 13,30; 15,45: 18. la gră
dină — 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Primăvară .tristă : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Jerry traficantul : FERENTARI 
— 15,30; 18
• Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : FERENTARI — 20,15.
• Jane Eyre : MIORIȚA — 9: 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Tată de duminică ; PACEA — 
15,30; 17,45: 20.
• Călătoria : ARTA — 15,30; 17,45: 
20, la grădină — 20,30.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : 
CRÎNGAȘI — 16; 18,15.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
RAHOVA — 16; 18.
• Răfuiala :'FLACARA — 15,30: 
18; 20,15.
• Joc de pisici : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.

.Tovarășului LUIGI LONGO
Președintele Partidului Comunist Italian .

Tovarășului ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului Comunist Italian

în numele tuturor comuniștilor și al întregului popor român vă adresăm, 
dumneavoastră, tuturor comuniștilor italieni, cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul strălucitului succes obținut de Partidul Comunist Italian in recen
tele alegeri regionale, provinciale și comunale. #

Succesele remarcabile dobîndite de Partidul Comunist Italian, de ce
lelalte forțe italiene de stingă exprimă voința poporului italian de consoli
dare și dezvoltare a regimului democratic și a libertăților, de reînnoire a so
cietății și. totodată, deschid calea unor ample înțelegeri intre forțele popu
lare și democrate pentru dezvoltarea independentă a țării, pentru promova
rea intereselor și aspirațiilor vitale ale oamenilor muncii, ale națiunii 
italiene.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale Domnului HOUARI BOUNIEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției. 

Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
La cea de-a X-a aniversare a preluării puterii de către Consiliul Revo

luției, vă adresez cele mai sincere felicitări, împreună cu urările de succes 
in activitatea dedicată dezvoltării economice și sociale independente a Al
geriei. progresului și bunăstării poporului algerian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile 
bune de prietenie și colaborare dintre România și Algeria, conlucrarea din
tre ele pe arena internațională se vor dezvolta și diversifica neîncetat, spre 
binele ambelor popoare, al păcii și securității în întreaga lume, în folosul 
unității tuturor forțelor anticolonialiste și antiimperialiste, pentru făurirea 
unei noi ordini politice și economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-IUGOSLAVE
Miercuri s-au încheiat convorbirile 

dintre tovarășii Janos Fazekas, vicfe- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Nikola 
Kmezici. președintele Consiliului 
Executiv al Provinciei Socialiste Au
tonome Voivodina.

Cu acest prilej s-a exprimat sa
tisfacția ambelor părți cu privire la 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
economice și tehnico-științifice din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia. și — în cadrul lor — cu Pro
vincia Socialistă Autonomă Voivodi
na. S-au convenit, totodată, măsuri 
in vederea extinderii în continuare a 
acestor relații în interesul reciproc, 
acordîndu-se atenție examinării unor 
acțiuni de colaborare și cooperare în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
industriei chimice și petrochimice, 
petrolului si gazelor, agriculturii și 
industriei alimentare, precum și în 
alte sectoare de activitate. Au fost

• Trandafirul negru : VITAN — 
15,30: 18.
• Cel șapte magnifici : GRADI
NA VITAN — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Dulcea pasăre a ti
nereții — 19,30
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Concertul or
chestrei de cameră „Preclasica". 
Dirijor : Vasile Ionescu — 20.
• Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii : Concert simfonic. Di

stabilite modalități de finalizare, 
consemnate intr-un aide memoire. 
semnat de către conducătorii celor 
două delegații.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de prietenie 
și Înțelegere reciprocă.

*
în timpul șederii sale în România, 

oaspetele a vizitat Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea, Uzinele de trac
toare din Brașov, Combinatul petro
chimic Brazi, gospodării agricole din 
județul Timiș, precum și obiective 
social-culturale din Capitală.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la re
zultatele obținute în producție, pro
cedeele tehnologice folosite, precum 
și asupra posibilităților de colaborare 
economică și tehnico-științifică în 
domeniile respective.

(Agerpres)

Narinul imblinzit
„Fără Narin nu se 

poate trăi / Dar nici cu 
el năvalnic"... — spune 
un străvechi cîntec 
popular din Kirghizia. 
Zvicnind vijelios din
tre stîncile Tian- 
Șanului. Narinul creș
te văzînd cu ochii, 
strecurîndu-se apoi 
printre defileurile în
tortocheate, spre Sir- 
daria. Primăvara, cind 
ghețarii se topesc in
tens, Narinul. odată 
ieșit din chingile de 
cremepe, își schimbă 
pe neașteptate albia, 
măturînd în cale o- 
goarele cultivate cu 
bumbac sau grîne, 
provocînd imense pa
gube materiale. Dar, 
într-o zi, o- explozie 
năprasnică a acoperit 
mugetul ^apelor. înce
pea marea bătălie a 
omului pentru a su
pune Narinul. în sala 
clubului din Tok- 
togul. constructorul 
Magzî povestește des
pre ravagiile Narînu- 
lui, avînd experiența 
omului care a trăit 
pe aceste meleaguri.

„Complexul hidro
energetic de pe Narîn 
este considerat aproa
pe în întregime o... 
invenție" — subliniază 
Piotr Sunko, adjunct 
al șefului direcției 
„Narînghidrostroi". Un 
baraj înalt de aproa
pe un sfert de kilo
metru, crescut parcă 
din munte, a fost ri
dicat în calea apelor 
rîului. Patru agregate 
hidroelectrice de cite 
300 000 kW fiecare 
vor smulge forța rîu
lui, transformlnd-o în 
energie electrică. De 
altfel, două dintre a- 
gregate au intrat in 
funcțiune.

Intre munți s-a 
format o adevărată 
mare artificială, cu un 
volum de 20 000 000 000 
mc de apă, adică de 
două ori mai multă 
decît duce anual Na
rinul în Sîrdaria. Ceea 
ce înseamnă că debi
tul rîului poate fi cu 
precizie reglementat, 
înlăturind posibilită
țile de inundații. A- 
pele bazinului de a- 
cumulare pot iriga 
400 000 hectare culti

vate cu bumbac și o- 
rez. Iar producția a- 
nuală de curent elec
tric a hidrocentralei 
va fi de 4 400 000 000 
kW/h.

„Invenția" despre 
care vorbesc construc
torii se referă la fap
tul că hidrocentrala 
se află în inima mun
telui. Vînturile nă
prasnice care bintuie 
făceau imposibilă acti
vitatea macaralelor. în 
afară de aceasta, Ia 
numai 20 de kilometri 
de aici trece vestita 
linie de rupere tecto
nică Talaso—Fergana, 
unde au loc cutremu
re puternice și neaș-

CORESPONDENȚA 
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teptate. Din cauza 
condițiilor climatice 
neprielnice, la con
struirea obturatorului 
hidrocentralei au fost 
folosite, în loc de 
macarale-turn, buldo
zere electrice de mic 
gabarit, mai ușor de 
urcat și mai sigure în 
exploatare.

Pentru ridicarea 
barajului a fost înde
lung studiat un bloc 
de stinci uniform ca 
structură, care exclu
de orice fel de defor
mare, chiar în cazul 
celor mai puternice 
cutremure. Și totuși, 
a fost nevoie ca ba
rajul să fie calculat 
pentru o foarte mare 
rezistentă. Și o altă 
problemă trebuia solu
ționată. Forma abrup
tă și înălțimea stînci- 
lor asigură doi „pereți 
naturali" ideali pentru 
viitoarea mare. Dar 
tocmai aceste înălțimi 
abrupte nu permiteau 
efectuarea de încas
trare a „buloanelor" 
de beton care fixează 
barajul între stinci. 
In cele din urmă, una 
din „vicleniile" cele 
mai de temut ale Na- 
rinului a fost trans
formată într-un avan
taj evident : distorsiu
nile sale printre

stinci. S-a constatat 
că barajul poate fi fi
xat ca un dop în- 
tr-unul din „conurile" 
formate de stinci, ceea 
ce ii asigură o rezis
tență mai mare decît 
în cazul încastrărilor. 
Micile buldozere elec
trice au permis o 
creștere de trei ori a 
productivității muncii 
la lucrările de turna
re a betonului față de 
șantierele de con
strucție a marilor hi
drocentrale de la 
Bratsk și Krasnoiarsk.

Pentru ca „invenția" 
să prindă viață, oa
menii de știință au 
studiat în procesul de 
proiectare peste 20 de 
variante de baraj. 
Contribuția hotărîtoa- 
re la întruchiparea în 
viață a proiectului au 
adus-o cei de pe șan
tier. Incepînd cu fos
tul păstor Magzî, de
venit constructor a- 
preciat, și terminînd 
cu fiul acestuia, Bo- 
lotbek, fost lăcătuș 
pe șantier, iar acum 
student în ultimul an 
al cursurilor serale ale 
filialei institutului po
litehnic.

în prezent se lu
crează la montarea 
ultimelor două agre
gate de la Toktogul. 
Salba de lumini a Na- 
rînului începe să se 
înșiruie. La numai 40 
de kilometri de Tok- 
togui se ridică o altă 
hidrocentrală; cea de 
la Kurpsai, iar ceva 
mai departe — cea de 
la Kambaratin. Nu
mărul lor va ajunge 
la 22. Și, odată cu ele, 
transformările pe care 
le aduce activitatea 
creatoare a omului : 
cartiere noi, moderne, 
cu școli și grădinițe de 
copii. cinematografe 
și case de cultu
ră. devenite atribu
te esențiale ale Tok- 
togulului, transformat 
în oraș. Căci în am
pla activitate de con
struire a comunismu
lui, locurile se schim
bă odată cu oame
nii, iar oamenii odată 
cu locurile.

Laurențlu DUȚA

rijor ; Renard Czajkowskl (Po
lonia). Solistă ; Alexandrina Zor- 
leanu — 20.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul de operetă ; Oklahoma 
— 19.30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Azilul de noapte — 19.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19.30. *
• Teatrul Giulești : Steaua fără 
nume — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : La doi 
pași de București — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... Diverse — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română“ : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.

vremea

j

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 iunie. în țară : Vremea 
va fi ușor instabilă, îndeosebi în 
nord-vestul țării, precum și in zo
nele de deal și de n^unte, unde vor 
cădea averse locale de ploaie, însoțite 
pe alocuri de descărcări electrice. In 
rest averse izolate. Vînt moderat, 
cu unele intensificări. 'Temperatura 
va continua să scadă ușor la înce
putul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade.
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Azi se deschide, la Ciudad de Mexico,

Conferința Mondială a Anului Internațional al Femeii
Conferința pentru securitate

si cooperare în Europa

%
Principiile de relații întereuropene se cer aplicate integral 

și respectate de toate statele și față de toate statele

Președintele R. A. Egipt, A. Sadat, l-a primit
pe ministrul român al afacerilor externe

președintelui Nicolae Ceaușescu
îmi face o deosebită plăcere să adresez participanți- 

lor la Conferința Mondială a Anului Internațional al 
Femeii un călduros salut din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a guvernului și po
porului român, precum și din partea mea personal.

Inscriindu-se printre manifestările de amploare ini
țiate în cadrul Anului Internațional al Femeii, confe
rința dumneavoastră — prima conferință de acest fel 
desfășurată sub egida Organizației Națiunilor Unite — 
este menită să dezbată una din problemele fundamen
tale ale vieții contemporane : afirmarea plenară a fe
meii în viața societății, participarea sa activă la lupta 
generală a omenirii pentru progres și civilizație, pen
tru colaborare și pace.

Viața demonstrează că în zilele noastre femeile — 
care reprezintă mai mult de jumătate din populația 
globului — se impun tot mai evident ca o puternică 
forță socială, joacă un rol esențial, alături de bărbați, 
în viața economică, politică și socială. în accelerarea 
progresului material și spiritual al popoarelor, a între
gului proces de înnoire progresistă a societății.

Dacă într-o serie de țări transformarea revoluționară 
a structurilor societății a determinat eliberarea socială 
și politică a femeii, asigurarea drepturilor ei econo
mice, juridice și civice depline, trebuie spus că pe o 
mare parte a planetei femeile continuă incă să fie 
menținute într-un regim de inegalitate, fiind private de 
importante drepturi sociale și politice, împiedicate să 
participe la dezvoltarea economico-socială a țărilor lor, 
la lupta pentru soluționarea problemelor complexe care 
confruntă omenirea de azi.

Experiența dezvoltării istorice a României de
monstrează că premisa fundamentală a libertății și ega
lității depline a femeii, a afirmării ei neîngrădite in 
toate compartimentele vieții sociale, a participării ei 
conștiente la făurirea noului destin al poporului o con
stituie lichidarea relațiilor bazate pe exploatare și asu
prire socială și națională, a inegalităților și discrimi
nărilor economice și politice, instaurarea unor raporturi 
echitabile între toți membrii societății, dezvoltarea unei 
largi democrații care să permită antrenarea întregului 
popor la conducerea societății. Pe baza acestor profunde 
schimbări revoluționare, femeile joacă astăzi în Româ
nia un rol hotărîtor în întreaga viață economică și so
cială. in conducerea statului, reprezintă o forță remar
cabilă a progresului, a asigurării prosperității patriei.

Lucrările Conferinței Anului Internațional al Femeii 
au loc în condițiile unor profunde transformări spciale 
și politice pe plan mondial, ale afirmării tot mai puternice 
a voinței popoarelor de a se dezvolta liber și indepen
dent. de a fi' deplin stăpine pe bogățiile lor naționale, 
pe propriile destine. în același timp, în lume continuă 
să existe, focare de tensiune, manifestări ale politicii de 
forță și dictat, se intensifică cursa înarmărilor, se adîn- 
cește decalajul dintre țările în curs de 
țările industrializate.

împărțirea lumii in țări bogate și țări 
nerea pe o mare suprafață a globului a 
a subnutriției, analfabetismului, lipsei de

dezvoltare și
sărace, menți- 
subdezvoltării, 

_______ ,__ , __ ______ r__________ ocrotire sani
tară și, odată cu aceasta, a unor relații sociale inechita
bile. a lipsei de drepturi în special pentru masele largi 
de femei, sînt, toate, rezultatul politicii imperialiste, co-’ 
lonialiste și neocolonialiste. Asigurarea unor condiții de 
viață materiale și spirituale mai bune, a egalității în 
drepturi pentru masele populare — și în acest cadru pen
tru masele largi de femei — crearea posibilității de afir
mare a femeii în lupta pentru progres social și prospe
ritate. pentru destindere, securitate și pace sint condi
ționate. în primul rînd, de lichidarea acestor stări de lu
cruri anacronice, de instaurarea unor relații internațio
nale noi, democratice, bazate pe deplină egalitate între

state, pe respectarea independenței și suveranității na
ționale, pe neamestec în treburile interne și asigurarea 
dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, potrivit 
voinței și aspirațiilor proprii. Numai în aceste condiții 
femeile își pot îndeplini marea lor misiune în societate, 
pot aduce o contribuție tot mai activă la viața economică,’ 
socială și politică a fiecărei țări, la lupta generală a po
poarelor pentru progres și pace.

Iată de ce femeile sînt profund interesate în făurirea 
unei noi ordini economice și politice internaționale, 
care să permită accelerarea dezvoltării economico-sociale 
a fiecărei țări — și in primul rînd a celor rămase în urmă 
— lichidarea subdezvoltării, accesul nestingherit al tu
turor popoarelor la cuceririle civilizației moderne, pu
nerea marilor descoperiri ale revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane în serviciul tuturor națiunilor, în 
slujba omului, a bunăstării și fericirii sale.

Femeile sint chemate, de asemenea, să acționeze ferm 
pentru lichidarea cursei înarmărilor care perpetuează 
spectrul pericolului nuclear și împovărează greu umerii 
popoarelor, pentru folosirea uriașelor resurse materiale 
și umane consacrate producerii mijloacelor de distru
gere în scopul ameliorării vieții popoarelor, al 
ridicării gradului lor de civilizație și bunăstare. 
Luptînd pentrp dezarmare, și în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară, organizațiile femeilor, masele de 
femei din întreaga lume apără liniștea- căminelor lor, 
viața propriilor lor fii, aduc o contribuție majoră la 
salvgardarea întregii civilizații umane.

Realizării acestor nobile deziderate își consacră fe
meile din România, alături de întregul nostru popor, 
eforturile și capacitatea lor creatoare. Aducîndu-și con
tribuția prețioasă la vasta operă socială de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, la făurirea 
unei civilizații materiale și spirituale superioare in pa
tria noastră, femeile din România participă, totodată, 
cu energie și fermitate, la promovarea politicii noi,- de 
egalitate și echitate între națiuni, la transformarea pro
gresistă a omenirii contemporane, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

îmi exprim speranța că marea reuniune internațio
nală din capitala Mexicului va constitui un moment im
portant în unirea eforturilor femeilor de pretutindeni, 
în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, de forță și dictat, de ingerințe în tre
burile altor state, pentru o nouă ordine economică și 
politică mondială care să asigure lichidarea subdez
voltării și progresul rapid al țărilor rămase în urmă, 
pentru promovarea principiilor noi de relații între state, 
participarea egală a tuturor națiunilor la soluționarea 
problemelor internaționale, respectarea dreptului fiecă
rui popor de a se dezvolta liber, potrivit propriei voințe, 
pentru înfăptuirea dezarmării, realizarea destinderii și 
păcii în lume. Astfel se vor deschide noi perspective 
pentru realizarea aspirațiilor de bunăstare și progres 
social ale tuturor popoarelor. Totodată, sper că această 
reuniune va determina o puternică intensificare a ac
tivității pentru legiferarea în cadrul fiecărui stat a unor 
măsuri menite să asigure. lichidarea inechităților și 
discriminărilor față de femei, egalitatea deplină în 
drepturi a acestora în întreaga viață socială — sala
riu egal la muncă egală, participarea neîngrădită la ac
tivitatea economico-socială, dreptul de a alege și a fi 
ales în organele puterii de stat, promovarea lor în so
cietate corespunzător pregătirii, energiei și capacității 
fiecăreia.
tUrez succes deplin lucrărilor conferinței dumneavoas

tră în realizarea acestor mărețe obiective de care de
pind împlinirea aspirațiilor și intereselor vitale ale 
maselor de femei de pretutindeni, triumful cauzei pro
gresului și păcii pe planeta noastră.

<■

GENEVA 18 (Agerpreâ). — După 
elaborarea celor zece principii care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
state în Europa, participanții la Con
ferința pentru securitate și coopera
re în Europa și-au concentrat aten
ția asupra clauzelor generale care 
formulează angajamentul fiecărui 
stat de a respecta și aplica aceste 
principii în raporturile sale cu toate 
celelalte state.

în acest sens, «-a acceptat propu
nerea românească privind aplicarea 
integrală a fiecărui principiu, sub 
toate aspectele sale și la toate ra
porturile dintre statele participante, 
astfel incît să se asigure în relațiile 
dintre ele o conduită bazată pe prin
cipiile și normele fundamentale ale 
dreptului internațional, care să ex
cludă acte de inegalitate în drepturi, 
dă forță și dictat, de injustiție, să 
ducă Ia întărirea securității și la dez
voltarea cooperării pe continent.

De asemenea, s-a convenit să sa 
declare hotărîrea statelor participan
te de a respecta și pune în practică 
aceste principii, fiecare în raporturile 
sale cu toate celelalte, indiferent de 
sistemul lor,politic, economic și so
cial, de mărimea, situația geografică 
sau nivelul lor de dezvoltare. Se sub
liniază importanta primordială a tu
turor acestor principii și. în conse
cință, angajamentul statelor partici-

pante de a le aplica în mod egal și 
fără rezerve.’ Avind în vedere 
turile de fond care există între 
cipii, se prevede că în 
câril lor fără rezerve, 
cipiu va fi interpretat 
de celelalte principii.

în ceea ce privește sfera aplicării 
principiilor, a fost luată hotărîrea de 
a se exprima voința statelor parti
cipante de a respecta șl aplica prin
cipiile elaborate de conferință pe de
plin, sub toate aspectele lor, la an
samblul 
ele. Se 
pectării 
asigure 
neficiul 
de către toate celelalte state parti
cipante.

legă- 
prin- 
apli- 
prin-

vederea 
fiecare 
ținind seama

relațiilor și cooperării dintre 
stabilește, ca obiectiv al res- 
și aplicării principiilor, să se 
fiecărui stat participant be- 
acestei respectări și aplicări

U.R. S. S.

Rezultatele alegerilor
pentru sovietele

republicane și locale
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Aspect de la grandioasa manifestație populară, care a avut loc

Există o cvasi-tradiție, de fapt, 
bine întemeiată, — de a se atribui 
consultărilor electorale cu caracter 
regional, administrativ-local, sem
nificația unor testări politice de va
loare generală, pe ansamblul entită
ții naționale. Și într-adevăr, astfel 
de consultări pot degaja concluzii da 
însemnătate determinantă in privin
ța opțiunilor populare.

Marele succes repurtat de Partidul 
Comunist Italian în recentele ale
geri pentru consiliile regionale 
din Italia este deosebit de sem
nificativ in acest sens. Dar, îna
inte de a stărui asupra unora dintre 
aceste semnificații, se cuvin subli
niate, in primul rind, sentimentele 
de vie satisfacție cu care comuniștii 
români, poporul nostru au luat cu
noștință de succesul comuniștilor 
italieni — sentimente care își’găsesc 
o înaltă expresie în telegrama de fe
licitare a Comitetului Central al 
P.C.R. Așa cum este bine cu
noscut, partidul nostru dezvoltă 
legături de trainică solidaritate cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești, concepe propriile succes» 
în construcția socialistă ca o contri
buție internaționalistă la cauza co
mună, apreciind, în aceeași optică, 
reușitele partidelor frățești ca pro
prii victorii. Cu atît mai profunde 
sînt bucuria și gîndul de felicitare 
pentru succesul repurtat de P.C.I. în 
lumina raporturilor principiale de 
caldă prietenie, colaborare multila
terală și solidaritate internaționalis
tă dintre partidele noastre — rapor
turi decisiv stimulate de lntîlnirile 
frecvente și Întotdeauna fertile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășii Luigi Longo și Enrico 
Berlinguer, raporturi de stimă și res
pect reciproc, exemplar și consec
vent așezate pe temeliile normelor 
marxist-leniniste de relații interco- 
muniste.

Aprecierile presei și cercurilor po
litice internaționale sînt unanime in 
a reliefa, ca factor comun, ideea că 
P.C.I. este marele cîștigător al con
sultării electorale. între aceste co
mentarii există însă și unele care 
exprimă „surpriza" față de rezulta-; 
tele scrutinului. Nimic, însă, mai 
neîntemeiat.

După cum se știe, după cum au 
învederat ultimele congrese ale co
muniștilor italieni, de un șir de ani 
P.C.I. se pronunță pentru o politică 
de vastă înnoire — socială, politică, 
economică — a țării, pentru înfăp
tuirea unor prefaceri structurale în 
organizarea societății. Caracterul o- 
biectiv-necesar al unei asemenea în
noiri, luciditatea și realismul pozi
țiilor' preconizate și-au găsit o con
firmară tot mai puternică în de

cursul acestor anî în care Italia 
a fost, și continuă să fie, con
fruntată cu multiple fenomene com
plexe — exacerbate de criza eco
nomică ; corolarele acesteia, redu
cerea activității productive, inflația, 
șomajul, in general insecuritatea so
cială amenințînd stabilitatea institu
țiilor democratice. în aceste condi
ții a reieșit și mai pregnant în evi
dență faptul că P.C.I. este partidul 
capabil să dea răspunsuri clare, 
constructive și eficiente problemelor 
acute ale dezvoltării sociale imedia
te și de perspectivă — linia înnoi
rilor preconizate bucurîndu-se de o

ITALIA

în consiliile provinciale 

s-au confirmat tendințele 

corpului electoral
ROMA 18 (Agerpres). — După pu

blicarea rezultatelor alegerilor regio
nale din Italia, la Roma au fost date 
publicității și rezultatele definitive 
ale alegerilor pentru innoirea a 86 
dintre cele 96 de cdnsilii provincia
le, — alegeri care s-au desfășurat 
concomitent cu cele regionale. Re
zultatele confirmă, în genere, ten
dințele din cadrul alegerilor regio
nale. Așa cum arată agenția 
A.N.S.A., comparativ cu precedente
le alegeri provinciale, din 1970, s-a 
înregistrat „o scădere cu 2,5 la sută 
a numărului de voturi obținute de 
Partidul democrat-creștin, un avans 
de 6 la sută al Partidului Comunist 
Italian, de circa 2 la sută al Parti
dului socialist și de 0,4 la sută al 
Partidului republican. Partidul so
cialist-democratic a obținut cu 1,5 
la sută voturi, iar Partidul liberal — 
cu 2,2 la sută, în minus".

P.C.I. va deține 860 locuri in noi
le consilii provinciale ; P.S.I. — 330 
locuri : iar Partidul democrat-creștin 
— 946 locuri.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Moscova au fost date publicității 
zultatele alegerilor care au avut _ . 
duminică pentru sovietele supreme 
ale republicilor unionale și autono
me, precum și pentru sovietele de 
deputați ai oamenilor muncii din 
districte, regiuni, raioane, orașe și 
sate. La alegeri au participat 99,97 
la sută din persoanele înscrise în 
listele electorale. Pentru candidații 
propuși au votat 99,86 la sută din 
participanții la vot.
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Roma, consacrată succesului în alegeri al P.C.I., al forțelor de stingă

Este incontestabil că, totodată, un 
factor hotăritor al succesului P.C.I. 
îl constituie politica de largă înțele
gere și colaborare cu toate forțele 
progresiste, democratice, cu partide
le socialiste, social-democrate, inclu
siv masele largi ale catolicilor. în 
mod stăruitor P.C.I. a subliniat și 
subliniază necesitatea de a se de
pune eforturi susținute și tenace pen
tru crearea unor largi platforme 
de acțiune comună ; de a se trece 
peste vechi reziduuri de antago
nisme și rivalități și a se căuta, pe 
deasupra deosebirilor inerente de 
orientări Ideologice, puncte de ve

Succesul Partidului Comunist Italian 
în alegerile regionale

RODUL UNEI POLITICI
JUDICIOASE

largă adeziune nu numai în rîndu- 
rile clasei muncitoare, proletariatu
lui agricol, ci și al păturilor inter
mediare și altor straturi și grupuri 
sociale. Faptul că la succesul electo
ral' repurtat a contribuit, într-o în
semnată măsură, votul celor aproape 
trei milioane de tineri care s-au pre
zentat pentru prima oară la urne 
subliniază tocmai justețea pozițiilor 
partidului, care au catalizat în ju
rul lor generația nouă, frămintată de 
incertitudinile viitorului.

Aceste poziții nu au un caracter 
conjunctural și nu s-au cristalizat 
subit. Nu de azi sau ieri, partidul 
comuniștilor italieni și-a dovedit ca
pacitatea de „analiză creatoare șl de 
gîndire vie, străină oricărei sclero
zări dogmatice, preocuparea pentru 
adaptarea teoriei revoluționare la 
realitățile specifice, la particularită
țile naționale, Ia condițiile concrete 
ale vieții. Ca și alte partide frățești, 
comuniștii italieni s-au dovedit a- 
depți fervenți ai caracterului creator 
al marxism-leninismului — în sen
sul . acelei concepții că nu există re
țete imuabile sau tipare fixe pentru 
problemele vieții sociale contempo
rane atît de dinamice.

dere comune și obiective de acțiune 
comună; de a nu refuza aprioric nici 
un dialog ci, dimpotrivă, a căuta des
chideri largi — în condițiile, desigur, 
ale menținerii intacte a tutu
ror caracteristicilor proprii deta
șamentului revoluționar al pro
letariatului. Ideea de tot mai 
largă popularitate a „compro
misului istoric", a unei colaborări cu 
partidul democrat-creștin în vederea 
depășirii problemelor acute ale țării 
reprezintă o concluzie logică a aces
tei orientări și a avut un larg ecou 
pozitiv.

Succesul P.C.I. reflectă, desigur, și 
aprobarea largă de care se bucură 
pozițiile comuniștilor italieni în pro
blemele internaționale. Cu o neabă- 
tută consecvență, încă din anii grei 
ai luptei împotriva regimului fascist, 
P.C.I. și-a dovedit și confirmat prin 
fapte caracterul de forță politică na
țională, de apărător neșovăitor al 
cauzei libertății, independenței și 
suveranității țării. Nu a existat ac
țiune. sau tentativă de acțiune, de 
natură să lezeze independența și su
veranitatea națională împotriva că
reia P.C.I. să nu se fi ridicat cu toa
tă fermitatea și promptitudinea. A-

ceastă consecvență și-a găsit un re
lief și mar puternic în urma cunos
cutelor evenimente și prefaceri pe
trecute în ultimul timp pe litoralul 
nordic al Mediteranei. La re
centul Congres al XIV-lea al 
partidului, tovarășul Berlinguer sub
linia : „Noi, comuniștii — care 
luptăm în deplină autonomie pen
tru salvgardarea suveranității po
porului italian și pentru înaintarea 
spre socialism pe o cale originală, 
adecvată particularităților specifice 
ale Italiei și tradițiilor politice și 
orientărilor ideologice proprii ale 
mișcării muncitorești italiene — sln- 
tem printre cei mai tenaci și mai 
inflexibili susținători și apărători ai 
independenței naționale".

La acestea se adaugă pozițiile 
constructive în problemele miș
cării comuniste, în sprijinul 
normelor autonomiei și egalității in 
drepturi a partidelor, a realizării 
unei unități trainice, superioare, por
nind de la diversitatea condițiilor în 
care activează fiecare partid.

Pentru a aprecia și mai corect re
ușita comuniștilor italieni trebuie a- 
vute în vedere și condițiile în care 
aceasta a fost repurtată. în acest 
sens se cuvin luate în considerare 
asemenea elemente — despre care 
presa italiană nu a făcut nici un se
cret — ca resursele materiale vaste 
ale partidelor de centru și de dreapta 
sprijinite masiv de marile consorții 
și de societăți multinaționale ; pu
ternica influență a cercurilor conser
vatoare clericale ; virulentele încer
cări de intimidare antidemocratică 
exprimate prin lanțul de atentate și 
atacuri armate condițiile subdezvol
tării, nu numai economice ci șt cul
turale din zonele sudului. Ținind 
seama de acești factori, se poate 
înțelege șl mai bine ce înseamnă 
faptul că, la un număr total de peste 
30 de milioane voturi, P.C.I. s-a si
tuat la o distanță de numai 500 de 
mii de voturi față de Partidul demo
crat-creștin. încît, termenul de „vic
torie istorică" este absolut bineme
ritat.

Rezultatele generale ale scrutinu
lui reflectă o amplă cotitură spre 
stingă a păturilor celor mai largi ale 
societății italiene — considerate 
împreună partidele de stingă întru
nind o categorică majoritate. Se cre
ează astfel terenuri noi și perspectiv» 
noi de acțiune, a căror cheie o consti
tuie, desigur, dezvoltarea alianțelor, 
unitatea de acțiune. Ținind seama de 
procesele sociale din Europa occi
dentală, concluziile scrutinului italian 
își dezvăluie în și mai mare măsură 
însemnătatea, depășind cadrul națio
nal.

Nicolae CORBU

La 
re- 
loc

VIENTIANE 18 (Agerpres). 
După cum informează postul _
radio al forțelor patriotice laoțiene, 
la 15 iunie toate unitățile militare 
ale părții de la Vientiane staționate 
în provinciile Sedon, Champassak, 
Saravane, Attopeu, Siphandone și 
Vapikhamthong s-au revoltat, anun- 
țînd că rup legăturile cu regiunea a 
IV-a militară a părții de la Vientia
ne și se pun sub comanda forțelor 
patriotice laoțiene. Pe de altă parte, 
agenția de presă Pathet Lao a anun
țat că s-au revoltat, de asemenea, o- 
fițerii și soldați! batalioanelor 305 
și 309 ale brigăzii a 3-a a armatei 
părții de la Vientiane din provincia 
Savannakhet, manifestîndu-și dorin
ța de a coopera cu Armata populară 
de eliberare. O altă revoltă s-a pro
dus în rindul forțelor aeriene dih 
regiunea I militară a părții da la 
Vientiane.

de

CAIRO 18. — Corespondentul nos
tru transmite : Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, care 
întreprinde o vizită oficială în Re
publica Arabă Egipt, a fost primit, 
miercuri, la Alexandria, de pre
ședintele Anwar El Sadat.

Cu acest prilej, ministrul român 
a transmis șefului statului egiptean, 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj cordial de 
salut, urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului egiptean 
prieten, succese pe calea dezvoltă
rii libere, independente.

Președintele Anwar El Sadat a 
mulțumit pentru mesaj și a trans
mis un salut prietenesc președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele 
mai bune urări de pace și prosperi
tate pentru poporul român. In ca
drul convorbirii au fost abordate as
pecte ale colaborării româno-egipte- 
ne, care cunoaște o continuă dezvol
tare în conformitate cu hotărîrile și 
înțelegerile convenite intre președin
ții celor două țări, precum și unele 
probleme internaționale actuale. O 
atenție deosebită a fost acordată si
tuației din Orientul Apropiat, sub- 
liniindu-se cu acest prilej necesita
tea continuării eforturilor în .vede
rea realizării grabnice a unei păci 
juste și durabile, în interesul tuturor 
popoarelor din zonă, al păcii și secu
rității internaționale.

Au fost subliniate cu satisfacție 
rezultatele fructuoase ale conlucră
rii româno-egiptene 
șoară într-un spirit 
țelegere reciprocă.

La întîlnire, care 
într-o atmosferă de 
cordialitate, au participat : 
Mubarak, vicepreședinte al republi
cii, Ismail Fahmi, vicepremier ș£mi- 
nistrul afacerilor 
Petru Burlacu, 
noastre la Cairo.

re dintre cele două țări, exprimîn- 
du-se satisfacția pentru ritmul de 
dezvoltare a acestora, In interesul 

. celor două țâri și popoare, in spi
ritul înțelegerilor convenite Intre 
președinții Nicolae Ceaușescu *1 
Anwar El Sadat.

Primul ministru egiptean a evocat 
cu deosebită plăcere vizita făcută in 
România anul trecut, primirea_șl dis
cuțiile cu 
Ceaușescu.

președintele Nicolae

★ 
extern» român a fost, 
primit de Sayed Ma-

Ministrul da 
de asemenea, , 
rei, președintele Adunării Poporului 
a R. A. Egipt. în cursul convorbirii 
care s-a desfășurat cu acest prilej 
a avut loc un schimb de vederi cu 
privire la situația din Orientul A- 
propiat. Sayed Marei a Bubliniat 
contribuția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu personal, la 
soluționarea situației din Orientul A- 
propiat.

ORIENTUL APROPIAT

care se desfă- 
de stimă și în-
s-a desfășurat 

prietenie și 
Husni

externe al R.A.E., și 
ambasadorul țării

★
Ministrul român al afacerilor 

terne. George Macovescu, a fost 
mit de Mamdouh Salem, primul 
nistru al guvernului.

în cadrul întîlnirii a fost trecut în 
revistă stadiul relațiilor de coopera-

ex- 
pri- 
mi-

Donație de cărți
romanești 

guvernului gabonez
LIBREVILLE 18 (Agerpres). — La 

Universitatea Națională Gaboneză 
din Libreville a avut loc o ceremo
nie, în cadrul căreia, în numele gu
vernului român, ambasadorul Româ
niei a predat guvernului gabonez o 
colecție de volume din operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu. precum și 
lucrări ale unor autori români din 
domeniile științelor matematice, fi
zicii, medicinei, istoriei, beletristicii.

Din partea guvernului gabonez, lu
crările au fost preluate de Franțois 
Owondo Nguema. ministrul cercetă
rii științifice, rector 
din Libreville.

Luînd cuvîntul cu 
torul universității 
român au evocat bunele relații dintre 
cele două țări: și perspectiva dez
voltării acestora ca urmara a vizitei 
pe care, in curînd, o va face în 
România președintele Republicii Ga- 
boneze.

al Universității
acest prilej, rec- 
și ambasadorul

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
0 sesiune extraordinara 

a Adunării Generale, consa- 
arată în întregime dezbaterilor asu
pra problemelor economice mondiale, 
va avea loc începind de la 1 septem
brie, s-a anunțat la sediul O.N.U. din 
New York.

Convorbirl chino-vest-
germane. Hans-Georg Sachs, se
cretar de stat la Ministerul de Ex
terne al R. F. Germania, și Detleț 
Carsten Rohwedder, secretar de 
stat la Ministerul Economiei al a- 
cestei țări, au avut, la Bonn, con
vorbiri cu membrii unei delega
ții guvernamentale a R. P. Chineze, 
condusă de Ciai Șu-fan, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, a- 
flată în vizită în R. F. Germania, 
la invitația guvernului vest-german. 
Delegația chineză a avut, de aseme
nea, întrevederi cu oameni de a- 
faceri din R.F.G. și a vizitat între
prinderi siderurgice și construc
toare de mașini din această țară.

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a confirmat marți că a pri
mit nota Ministerului turc de Exter
ne, prin care este prezentată iniția
tiva de a se deschide negocieri în
tr-un interval de 30 de zile pentru 
viitorul statut al celor 25 de instala
ții militare americane din Turcia — 
a declarat purtătorul de cuvint Ro
bert Anderson.

PARIS 18. — Corespondentul 
nostru transmite : Miercuri, pri
mul ministru al Franței, Jacques 
Chirac, a inaugurat prima ex
poziție mondială a masinilor- 
unelte organizată la Paris.

Țara noastră este prezentă la 
această manifestare mondială cu 
o bogată gamă de mașini-unel- 
te produse de întreprinderile 
I.M.V.A. — București, „Înfrăți
rea" — Oradea, întreprinderea 
mecanică Cugir.

Insulele Mariane.Locultoril 
Arhipelagului Marianelor, situat în 
Oceanul Pacific (cu o populație da 
14 000 locuitori), s-au pronunțat, în 
cadrul unul referendum, cu 3 024 
voturi pentru și 928 împotrivă, în fa
voarea unui statut de „stat liber a- 
sociat" la Statele Unite ale Ameri- 
cii. în termenii noului statut, asemă
nător celui al Insulei Porto Rico, lo
cuitorii insulelor vor primi cetățenia 
americană, vor putea alege un gu
vernator și reprezentanți în Congres, 
dar nu vor putea participa la ale
gerile prezidențiale ale S.U.A. Insu
lele Mariane au fost puse sub tutela 
S.U.A. de către O.N.U.'in 1947.

Președintele R. F. Germa
nia Walter Scheel, și-a încheiat 
vizita oficială de două zile efectuată 
la Washington. în timpul șederii în 
capitala americană, el a conferit cu 
președintele Gerald Ford și cu secre
tarul de sțat Henry Kissinger și a 
rostit o alocuțiune în fața celor două 
camere reunite ale Congresului.

Comitetul de conducere 
al Băncii Naționale a Viet
namului, numit de Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, s-a Întrunit zi
lele trecute. Noul sistem bancar ur
mează să fie îmbunătățit și structu
rat intr-o bancă unică, plasată sub 
controlul guvernamental și avînd fi
liale în provincii, districte și zonei» 
de concentrare economică.

In cadrul turneului pe care tl 
întreprinde la Paris, teatrul 
„C. I. Nottara" a prezentat, in 
sala Teatrului Național, un spec
tacol cu piesa „Hainlet", de Wil
liam Shakespeare, in regia lui 
Dinu Cernescu. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes. Cu 
prilejul prezenței în Franța a 
colectivului teatrului, Roland 
Leroy, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.F., directorul 
ziarului „L’Humanite", a oferit 
o recepție.

Liderul comunității gre
cești din Cipru, Glafkos cieri- 
des, care a sosit la New York pen
tru a participa la lucrările Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. asupra 
problemei cipriote, a avut o întreve
dere, la Washington, cu secretarul 
de stat ai S.U.A., Henry Kissinger. 
Clerides a calificat actuala situație 
din insulă ca fiind „foarte complica
tă și foarte dificilă".

Guvernul israelian * hotâ- 
rît să devalorizeze moneda națională 
cu doi la sută și să renunțe la inde
xarea acesteia in raport cu dolarul. 
Ministrul de finanțe israelian a pre
cizat că măsura a fost luată în scopul 
Însănătoșirii finanțelor țării.

Execuție. A«»inul regelui 
Feisal al Arabiei Saudite, prințul 
Feisal Ibn Musaed Ibn Abdel Aziz, 
condamnat la moarte de un tribunal 
religios musulman, a fost executat 
miercuri.

Președintele Portugaliei, 
Francisco da Costa Gomes, a anunțat 
în cadrul unei convorbiri cu ziariștii, 
avută la reîntoarcerea sa din vizita 
în România, că va vizita Iugoslavia 
și, în luna septembrie, Uniunea So
vietică-

• Comitetul de coordonare 
egipteano-sirian se întrunește 
sîmbâtă • Guvernul israelian 
a decis să continue negocierile 
în vederea unui nou acord 

interimar cu Egiptul
CAIRO 18 (Agerpres). — Comitetul 

de coordonare egipteano-sirian, creat 
din inițiativa președinților Anwar El 
Sadat și Hafez Al Assad, pentru a 
urmări evoluția situației din Orientul 
Apropiat și pentru a coordona acțiu
nile celor două țări, se va reuni, sim- 
bătă, în orașul egiptean Alexandria, 
informează ziarul „Al Ahram“. De
legațiile Egiptului și Siriei, precizea 
ză cotidianul, vor fi conduse de vice
președintele Mohamed Hosni Muba
rak și, respectiv, de premierul Mah
moud Ayoubi. Una dintre principa
lele probleme care vor fi abordate 
de' cele două delegații la lucrările 
comitetului este extinderea manda
tului forțelor O.N.U. în Sinal pentru 
o noua perioadă de trei luni de la 
expirarea acestuia în luna iulie — 
scrie „Al Ahram".

TEL AVIV. — Guvernul Israelian a 
decis să continue negocierile în ve
derea finalizării unui nou acord In
terimar cu Egiptul — se arată într-un 
comunicat oficial dat publicității la 
Tel Aviv. Hotărîrea a fost adoptată 
în cadrul unei reuniuni extraordinare 
a cabinetului israelian consacrată 
examinării noilor inițiative diploma
tice privind Orientul Apropiat, In 
urma convorbirilor avute de premie
rul Yithzak Rabin, 'la Washington, 
cu președintele Ford și cu secretarul 
de stat Henry Kissinger. Premierul 
Israelian a prezentat un raport asu
pra convorbirilor purtate cu oficiali
tățile americane. J,.
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DE PRETUTINDENI
• UN TURN GEODE

ZIC, care oferă vulcanologilor 
sovietici posibilitatea de a efec
tua măsurători de înaltă preci
zie a deformărilor orizontale 
ale scoarței terestre, a intrat In 
funcțiune în Peninsula Kam- 
ciatka. Laboratoarele, dotate cu 
aparatură modernă, permit so
luționarea unor probleme fun
damentale legate de evoluția 
Pămîntului, formarea ți ampla
sarea minereurilor utile, utili
zarea apelor termale subterane 
și a temperaturii Pămintulul, 
determinarea erupțiilor vulca
nice și a cutremurelor.

• AVALANȘA MEDI
CAMENTELOR.
azi e confruntat cu o avalanșă 
de medicamente. Mare parte 
însă din cele consumate de pu
blic n-au decît un efect minor 
sau aproape nul" — a subliniat 
dr. Halfden Mahler, director 
general al O.M.S. Un număr da 
100—200 de medicamente ar fi 
de fapt suficiente pentru a aco
peri 95 la sută din cerințele te
rapeutice reale. Or, în Europa 
varietatea medicamentelor a pro
liferat masiv — sînt țări în cara 
există 30 000—100 000 sortimen
te de medicamente pe piață, 
ceea ce depășește însăși puterea 
de cunoaștere și apreciere a 
medicilor, H. Mahler precizea
ză : „Din păcate, nu -s-au pus 
încă la punct tocmai prepara
tele medicale de mare efica
citate împotriva maladiilor care 
fac, în prezent, cele mai mult» 
victime".

• FURAJE PROTEINI
CE DIN ȚIȚEI. In Fra‘^ 
firma „Laver" produce anual 
18 000 tone din furajul pro
teinic denumit Toprina, produs 
biosintetic, de tipul drojdiei, 
care se dezvoltă consumînd... 
țiței. O întreprindere ce va 
produce furaje proteinice pe 
bază de țiței, cu o capacitate de 
100 000 tone anual, se constru
iește în Sardinia (Italia). Ase
menea furaje au început să fie 
folosite și în Olanda. R.F.G., 
Danemarca, Anglia. Specialiștii 
apreciază că adaosul de furaj 
proteinic din țiței ar fi superior 
făinii de soia, de pește și chiar 
turtelor furajere.

• ROLURI INACCEP
TABILE. Cîțiva dintre cunos- 
cuții actori ai Hollywood-ului, 
care nu o dată au apărut în ro
luri de spioni, au refuzat acum, 
în pofida unor onorarii deloc 
neglijabile,* să interpreteze pe 
agenți ai C.I.A. (agenția cen
trală de spionaj a S.U.A.). O- 
ferta în acest sens a fost făcu
tă de producătorul și regizorul 
britanic Robert Hartford-Davis, 
care intenționează să realizeze 
un film despre activitatea a- 
genției în Marea Britanie. Prin
tre actorii care, după citirea 
scenariului, au preferat să nu 
participe Ia realizarea peliculei 
se numără Gregory Peck, 
Charlton Heston, Henry Fonda, 
Rock Hudson și alții.
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