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• Secerătorii la datorie
• „înaintea ochilor fiilor 

— pagini din via|a e- 
roică a părinților"

O Rubricile noastre : Via
ța de partid ; Tn lumina 
Codului etic, societatea 
te întreabă : Cum tră
iești, cum muncești ? ; 
Sport; Din țările socia
liste ; Răsfoind presa 
străină ; De la cores
pondenții noștri

Investițiile 
ultimului an 
al cincinalului

Realizarea lor la timp impune 
o mai bună corelare a livrării utilajelor 

cu lucrările de execuție

Avînd un fertil caracter de lucru, 
desfășurîndu-se în ambianța 
sentimentelor de caldă prietenie, 
ieri a continuat vizita în țara 
noastră a tovarășului Todor Jivkov, 
în fruntea delegației de partid 
Și guvernamentale a Republicii

Populare Bulgaria

la marele combinai siderurgic de la Galati
TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUSESCU SI TOOOR JIVKOV

Realizarea In bune condiții și punerea în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor economice planificate pe acest an constituie o cerință primordială în întreaga activitate de investiții, subliniată din nou de conducerea partidului la recenta ședință comună a Comitetului Politic Executiv al 'C.C. , al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării .Economice și Sociale a României și a Consiliului de Miniștri. Cu atît mai energic trebuie să se acționeze în această direcție dacă avem în vedere volumul de investiții, fără precedent, din acest an — peste 151 de miliarde lei, cu 22 la sută mai mult decit în anul trecut ; numărul mare de capacități productive mai importante — 460 industriale și 70 agrozootehnice și de îmbunătățiri funciare — cu termene de punere in funcțiune în acest an ; faptul că circa 40 Ia sută din sporul producției industriale din acest an urmează să se obțină pe seama noilor capacități de producție.Avem, așadar, de înfăptuit, In acest ultim an al cincinalului, sarcini mari și complexe în activitatea de investiții. De punerea în funcțiune la termen și chiar mai devreme a noilor obiective și capacități de producție, depind în bună măsură, deopotrivă, încheierea cu succes a actualului cincinal și asigurarea unui demaraj corespunzător al activității de producție în cincinalul următor. Este, desigur,

îmbucurător că In cinci luni din anul In curs au intrat integral in funcțiune 179 de capacități industriale și agrozootehnice, iar 22 au fost realizate înainte de termen ; alte capacități au fost puse parțial în funcțiune. De asemenea, în perioada respectivă, planul de Investiții a fost îndeplinit și depășit in Capitală și in cea inai mare parte a județelor țării.Sînt rezultate care atestă buna pregătire și organizare a activității de investiții pe numeroase șantiere, hotărîrea comuniștilor, a colectivelor de constructori și montori, a beneficiarilor și proiectan- ților de a acționa stăruitor pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid în domeniul Investițiilor. O analiză mai atentă relevă, însă, că pe unele șantiere ritmul de lucru a fost lent, cu mult sub cel stabilit, că graficele de lucru sînt încălcate, că nu s-au asigurat toate condițiile necesare respectării termenelor de punere în funcțiune, la unele capacități aceste termene fiind chiar depășite. Cauzele unor atari neajunsuri sînt multiple. Ne oprim astăzi asupra uneia dintre ele, care a afectat și afectează încă serios bunul mers al lucrărilor pe un șir de șantiere : întîrzierile in asigurarea utilajelor tehnologice.Din analizele făcute, la Începutul lunii mai, la circa 20 de capacități de producție din
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Măsuri de generalizare a primei trepte 
de liceu

au contiimat examinarea in comun a posibilităților HI ncrete de amplificare si adincire Recent au fost adoptate — printr-o hotărire a guvernului — măsuri privitoare la generalizarea primei trepte de liceu și la planul de școlarizare pe anul școlar 1975/1976. L-am rugat pe tovarășul VasilaAlexandrescu, adjunct al ministrului educației și învățămintului, că ne vorbească despre principalele prevederi ale acestei hotăriri.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, au continuat, joi dimineața, tn cadrul unei vizite efectuate in municipiul Galați, convorbirile consacrate examinării in comun a posibilităților concrete de extindere a colaborării și cooperării industriale pe care Ie oferă progresele rapide înregistrate de economiile celor două țări.La această vizită au participat tovarășii Manea Mănescn. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului

Central al Partidului Comunist Român, prim-ministru al guvernului, și Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Aleksandăr Lilov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președinții părților română și bulgară în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică, alte persoane oficiale române și bulgare.
Dineu oficial oferit de tovarășul Todor Jivkov

în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Todor Jivkovtovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarășă Elena Ceaușescu, tovarășe Manea Mănescu,StimateStimatăStimateStimați tovarăși și prieteni români.Aș vrea să vă exprim mulțumiri cordiale pentru marea cinste ce ne-ați făcut-o răspunzînd la invitația de a lua parte la acest dineu oficial, pe care-1 oier în onoarea tovarășului Ceaușescu și a soției sale.Miine se încheie vizita delegației de partid și guvernamentale bulgare in țara dumneavoastră. Miine revenim în patrie.Tn numele membrilor delegației și al meu personal exprim sincera satisfacție pentru calda ospitalitate pe care dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. și ceilalți tovarăși și prieteni români ne-ați acordat-o. Pretutindeni. la București, în orașele și uzinele pe care le-am vizitat, noi, solii Partidului Comunist Bulgar, ai poporului bulgar, am fost întîmpinați cu multă cordialitate, frățește..Considerăm că această stimă și atenție sint adresate Partidului Comunist Bulgar, poporului bulgar. Revenind în Bulgaria, vom împărtăși această cordialitate, căldură și atenție de care ne-am bucurat în România socialistă.Aceste simțăminte de prietenie și frăție sînt împărtășite de partidul nostru, de poporul nostru și vor da un nou imbold extinderii colaborării dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre popoarele bulgar și român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România.Dacă am evidenția însă numai aceste simțăminte și manifestări n-ar fi completă imaginea conținutului și însemnătății acestei vizite a delegației noastre de partid și guvernamentale. Va trebui să le întregim cu rezultatele rodnice ale convorbirilor și tratativelor pe care le-am purtat cu delegația de partid și guvernamentală
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Toastul tovarășului
Nicolae CeausescuStimate tovarășe Todor Jivkov.Stimate tovarășe Stanko Todorov,Dragj tovarăși și prieteni,Aș dori să exprim cele mai calde mulțumiri, în numele meu, al tovarășei mele, precum și al tuturor tovarășilor români, participant la dineul pe care ni l-ați oferit în această seară.Doresc, de asemenea, să menționez și eu că vizita delegației de partid și guvernamentale, condusă de tovarășul Todor Jivkov, constituie un moment important în relațiile dintre România și Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre cele două popoare, care, în decursul istoriei, au luptat de nenumărate ori împreună împotriva dominației străine, pentru eliberare națională și socială, pentru a-și făuri o viață fericită și liberă.într-adevăr, în anii construcției socialiste colaborarea dintre partidele și popoarele noastre a fost ridicată pe o treaptă superioară. Tratatul de prietenie și colaborare, semnat în 1948, a avut un rol important în relațiile dintre partidele și popoarele noastre.Dar — așa cum pe drept cuvînt a menționat tovarășul Jivkov — în cursul acestei vizite s-a ajuns la concluzii deosebit de bune privind dezvoltarea colaborării viitoare. Așa se și explică faptul că vor fi semnate un număr însemnat de acorduri și documente care așază pe o bază trainică, de lungă durată, colaborarea dintre țările și popoarele noastre. Semnarea acestor documente — care va avea loc mîine —■ putere faptul că popoarele și partidele animate ferm de dorința de a conlucra strîns în dezvoltarea societății socialiste în cele două țări, în ridicarea economică și socială a popoarelor lor. Totodată, ele sînt animate de dorința de a aduce o contribuție mai activă la cauza socialismului, internaționale.

Vizita întreprinsă de conducătorii de partid și de stat ai celor două țărî la Galați,. a oferit, prin calda ospitalitate a prîrriirii pe care locuitorii orașului au făcut-o Inalților oaspeți, un prilej de reafirmare a sentimentelor de frățească prietenie, de stimă și prețuire reciprocă, ce leagă popoarele român și bulgar.Cu aceste gînduri au fost întîm- pinați înalții oaspeți, la aterizarea e- licopterului, de tovarășul Dumitru Bejan, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., președintele consiliului popular județean, care le-a urat un călduros bun venit în municipiul de pe Dunăre. Pe platoul din fața combinatului siderurgic au venit să-i întîmpine pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov mii și mii de locuitori ai o- rașului, care au aclamat și au ovaționat îndelung, manifestîndu-și astfel satisfacția pentru lărgirea continuă a relațiilor româno-bulgare, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și socialismului în lume.Cei doi conducători de partid șl de stat trec în 'revistă garda de onoare.înalții oaspeți sînt invitați, după datină, să guste din pîinea ospitalității și din ploștile cu vin. Un grup de pionieri oferă tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov buchete de flori.i Luînd loc într-o mașină deschisă, f secretarul general al Partidului Comunist Român și primul secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar se îndreaptă, în aplauzele entuziaste ale muncitorilor, spre pavilionul administrativ al combinatului.înalții oaspeți sînt salutați aici cu

deosebită căldură de Neculal Agachl, ministrul industriei metalurgice, da Corneliu Velincpv, directorul general al combinatului, căre le- ifrează din inimă bun sosit în întreprinderea gălățeană.In fața unor machete și grafice care ilustrează istoricul construcției celei mai mari și moderne întreprinderi siderurgice a țării și perspectivele ei de dezvoltare pînă la sfîrși- tul viitorului cincinal, gazdele înfățișează cîțeva din realizările harnicului colectiv gălățean, precum și preocupările sale prezente și de perspectivă.Mulțumind pentru cinstea deosebită care li s-a făcut prin această vizită, gazdele arată că muncitorii, tehnicienii și inginerii gălățeni înțeleg, să-și onoreze din plin angajamentele asumate în marea întrecere socialistă pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Realizările de pînă acum oferă premise favorabile pentru depășirea substanțială a prevederilor de plan pe acest an. In ultima vreme au fost puse în funcțiune aici trei obiective importante : cel de-al patrulea furnal, cu o capacitate de 1 700 metri cubi, o a doua oțelărie cu convertizoare și cea de-a patra baterie de cocs de 330 000 tone pe an. Aceste succese permit mărirea avansului cîștigat In îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal, în al cărui bilanț se va înscrie, potrivit estimărilor, o producție de oțel mai mare cu 900 000 tone decît cea prevăzută in intervalul 1971—1975.Amplasat pe o platformă situată în apropiere de marele centru portuar
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— Rezultatele obținute în actualul an școlar, primul an al generalizării treptei I a învățămintului liceal — a subliniat interlocutorul — confirmă justețea deplină a hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 privind perfecționarea șl dezvoltarea învățămintului românesc, în anul școlar 1974/1975 au fost înscriși în anul I de liceu circa 85 Ia sută din promovații clasei a VIII-a, realizindu-se astfel sarcina trasată de conducerea partidului de a se cuprinde în anul I de liceu cea mal mare parte din generația de promovați ai clasei a VIII-a. Din totalul celor înscriși, 72,5 la sută au fost cuprinși. în liceele industriale, agricole și de alte profile, iar în liceele real- umaniste, 27,5 la sută. In continuarea procesului de generalizare a învățămintului liceal, prevedere fundamentală înscrisă în Programul Partidului Comunist Român, Hotărîrea guvernului din 12 iunie 1975 a- doptă unele niăsuri de generalizare a primei trepte de liceu și planul de școlarizare pe anul 1975/1976.După cum se știe, generalizarea învățămintului de 10 ani, pe calea primei trepte de liceu, asigură fiecărui tînăr o pregătire unitară, de cultură generală și profesională, în concordanță cu cerințele economiei naționale, astfel încît, la absolvire, tî- nărul să se poată Încadra cu bune rezultate lntr-o muncă social-utilă. în acest scop, cifrele de școlarizare pentru anul școlar 1975/1976 la anul I sînt stabilite ținîndu-se seama de cerințele forței de muncă din diferite ramuri ale economiei și culturii, de dezvoltarea socio-economică a fiecărui județ, precum și de experiența modului In care s-au orientat tinerii în anul școlar 1974/1975 către

anumite profile. Se are In vedere,’ de asemenea, realizarea, în continuare, a cuprinderii elevilor în proporție de 70 la sută în liceele de specialitate și 30 la sută în liceele real- umaniste. Sint în curs de a fi definitivate, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare județene, al municipiului București și cu ministerele economice interesate, cifrele de școlarizare și rețeaua Invă- țămintuiui liceal pînă în anul 1980. Aceste lucrări se elaborează avîn- du-se în vedere prevederile Planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială și cerințele de forță de muncă ale fiecărui județ.
— Ce măsuri sint prevăzut» 

pentru ca întreaga generație de 
promovați ai clasei a VIII-a să 
fie cuprinsă in anul I de liceu 1— în vederea realizării acestei sarcini de o deosebită importanță, Ministerul Educației și învățămîntu- lui a luat măsuri ca, pe tot parcursul anului școlar, toți factorii de răspundere din școli să acționeze permanent în vederea orientării tinerilor din școala generală spre acele meserii pentru care ei au anumite aptitudini și în concordanță cu cerințele de cadre din județul respectiv. în acest scop au fost, aduse la cunoștința elevilor profilele liceelor și ale filialelor acestora și au fost prezentate meseriile respective. Este de menționat faptul că, pentru cuprinderea întregii generații de promovați ai clasei a VIII-a în treapta I de liceu, prin ho- tărîre a fost sporit numărul de burse, al scutirilor de regie la cantina
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evidențiază cu noastre sînt
totpăcii și colaborării

In legătură cu vizita oficială de prietenie In tara noastră 
A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE A REPUBLICII 
POPULARE BULGARIA, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct:

în jurul orei 10,00, de la Palatul Republicii, ceremonia semnării documen*  
telor oficiale româno-bulgare;

în jurul orei 10,30, de la Sala Palatului Republicii, mitingul prieteniei 
româno-bulgare;

în jurul orei 12,30 - de la Aeroportul internațional București-Otopeni - cere
monia plecării delegației.

g. i
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SECERĂTORII LA DATORIE Agitația vizuală 
nu are funcții decorativeMăsuri recomandate 

și practici contraindicate 
la recoltarea paioaselorDin această săptămînă, in Județele din sudul țării, mecanizatorii din I.A.S. și S.M.A., membrii cooperativelor agricole lucrează fără răgaz la recoltarea orzului. Pină miercuri, așa cum s-a mai anunțat, a fost slrîn- să recolta de orz <Je pe aproape 70 000 ha. Unitățile agricole din județele Brăila și Constanța au și anunțat că au încheiat recoltatul orzului. Concomitent, pe terenurile care se eliberează de culturile timpurii, se insămințează culturi duble — porumb pentru boabe și masă verde, alte plante furajere, precum și legume.Recoltatul orzului constituie, in același timp, o repetiție generală Înainte de a Începe secerișul griului. Cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole, din direcțiile agricole au acum prilejul să verifice cu ce randament funcționează combinele și celelalte utilaje, cum este organizată munca și, pornind de la constatările directe de pe teren, să aducă imediat corectivele necesare, aplicînd intocmai măsurile stabilite de ministerul de resort pentru buna desfășurare a lucrărilor de sezon.Pe baza constatărilor făcute In primele zile la recoltatul orzului, a experienței de pină acum, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, organele sale de specialitate au stabilit, la ultima telc- conferință, citeva măsuri de ordin tehnic și organizatoric, cu caracter obligatoriu, care trebuie aplicate acum ia secerișul orzului, precum și la recoltatul griului, care se va declanșa din plin in zilele ce urmează. Cum 'sînt aplicate principalele măsuri stabilite, ce neajunsuri se constată pe teren, ce recomandări face ministerul de resort pentru înlăturarea lor, pentru btlna desfășurare a recoltării și transportului produselor ?Pentru folosirea cu maximum de randament a mașinilor, recoltatul cerealelor, balotatul paielor, transportul produselor se vor executa numai cu agregatele grupate. Or, din sondajele efectuate, s-a constatat că in unele cooperative agricole și chiar întreprinderi agricole de stat din județele Ilfov și Ialomița, combinele nu lucrează grupate, ci sînt răspîndite pe 2—3 sau 4 tarlale din cadrul a- celeiași unități. în acest caz, nu poate fi controlată munca mecanizatorilor, Iar inginerii-șefi sînt obligați să umble din loc în loc. De a- semenea, nu pot fi înlăturate operativ defecțiunile care apar, ceea ce determină staționări îndelungate ale utilajelor. De aici se desprinde necesitatea ca toate combinele să lucreze grupat. în acest scop trebuie să se organizeze munca pe tarla cu o zi înainte, asigurîridu-se drumuri pentru combine, locuri de întoarcere și să se precizeze cu exactitate norma zilnică de lucru pentru fiecare utilaj.Condițiile deosebite în care se e- xecută recoltatul paioaselor — dezvoltarea puternică a masei vegetative și căderea plantelor pe unele parcele — necesită organizarea temeinică a muncii și luarea unor măsuri tehnice avînd ca scop pregătirea In cele mai bune condiții a tractoarelor și mașinilor agricole. S-a constatat, mai ales acolo unde cerealele sînt căzute, că nu se respectă indicațiile date. De exemplu, s-au văzut combine care înaintau în toate direcțiile. Or, în asemenea cazuri orzul se calcă, se trece peste spicele netăiate. De asemenea, s-a constatat că nu există ridicătoare la masa de tăiere. Din această cauză paîele rămîn aplecate, se taie spicele care cad pe miriște, iar 20 la sută din producție se pierde. Trebuie să se evite pierderile de boa

be, să se asigure strlngerea Întregii
VASLUI

Griul așteaptă magaziile?
în unele baze de recepție din sudul județului Vaslui au sosit primele’ transporturi cu orz. Peste tot au fost făcute pregătiri temeinice, astfel incit operațiunile de descărcare să ea facă repede. în acest sens, la un număr mare de magazii s-au făcut instalații de mecanizare a lucrărilor și s-au montat utilaje moderne. Cu toate acestea, după cum am fost informați de conducerea întreprinderii, lucrările nu sînt încheiate la unele construcții noi. De pildă, rămîneri în urmă nejustificate sînt la cele două obiective de la Crețești, cu termen de dare in folosință la sfîrșitul anului 1974, prelungit apoi la 15 iunie a.c. și cu promisiuni pînă la 25 iunie a.c. Constructorul este întreprinderea județeană de construcții-montaj Vaslui. Același constructor are restanțe șl la baza de recepție Negrești. Tovarășul P. Zăpodeanu, șeful aces

Din datele furnizate de Centrala de prelucrare șl colectare a deșeurilor metalice rezultă că. Ia nivelul unul an, din deșeurile metalice si metalele vechi se asigură peste 40 la sută din materia primă necesară elaborării cantităților de otel prevăzute $1 ceva mai mult de 15 la sută din materia pentru producția de metale neferoase. Singure, aceste proporții arată cit de important este pentru economie să fie depistate, preluate si valorificate toate deșeurile metalice, să fie traduse în practica, cu rigurozitate, sarcinile stabilite în acest domeniu de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Urmărind modul în care se acționează pentru Îndeplinirea acestor sarcini de"mare Însemnătate economică in continuarea articolului ..Econonu^irea materiilor prime. Dosarul deșeurilor de metal („Sclnteia nr. 10 106), Pub căm răspunsurile unor factori de conducere din centrala amintită și din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Gre>e, “r® adu0 in discut18 noi aspecte ale problemei recuperării deșeurilor metalice.

Soarele arde. încin
ge pămintul. Coace 
bob cu bob, spic cu 
spic, oceanul de grîu. 
Combine, tractoare cu 
remorci, autocamioane 
se întrec pe drumurile 
fără semne de circula
ție dintre hotarele la
nurilor. E un du-te- 
vino neîntrerupt. Cel 
mai „tinăr" grîu din 
județul Brăila — și poate din țară — cel 
din promoția *75, re
coltat miercuri, 18 iu
nie, de pe terenurile 
cooperativei agricole 
din Făurei, pleacă spre 
baza de recepție.

După „expertiza" de 
umiditate a boabelor,
4 combine „Gloria" C 
12, la care se vor mai 
adăuga și altele, au in
trat de dimineață In 
lan. In miezul zilei, la 
capătul unei tarlale îl 
intilnese pe Nicolae 
Batogu, președintele 
cooperativei. Are pum

șl favorizează, in același timp, consumarea peste și în afara repartițiilor a unor importante cantități de metale, în special, de neferoase. Concomitent, se dă frîu liber unor „manevre" scriptice la calcularea consumurilor, nu potrivit realității, ci pentru încadrarea artificială a anumitor unități în norme, în prețul de cost prevăzut. Pentru a demonstra cît de păgubitoare sînt asemenea practici este suficient să arătăm 
că, la nivelul unui minister, cel al 
construcțiilor da mașini grele, s-au

folosit, In anul trecut, peste șl fără repartiție, deci Incălcindu-se reglementările legale, aproape 1 500 tone de deșeuri neferoase. De asemenea, considerăm că este timpul ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele să se preocupe, cu stăruință, de asimilarea în țară a utilajelor de prelucrare a deșeurilor metalice.GHEORGHE NESTORESCU, director general în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele :La sfîrșitul anului 1974, pe ansamblul ministerului, planul de predare a fost depășit cu circa 52 000 tone deșeuri feroase ; au fost înregistrate importante depășiri față de prevederi și la anumite sortimente de deșeuri neferoase. , Totuși, sînt întreprinderi care nu și-au îndeplinit sarcinile în acest domeniu. De pildă, unitățile Centralei industriale de utilaj energetic și mașini de ridicat nu au Uvrat circa 7 400 tone deșeuri 
feroase și 500 tona deșeuri neferoa-

MIHAIL BOȚEȘTEANU, director general al Centralei de prelucrare și colectare a deșeurilor metalice :Pentru a repune în circuitul economic toate deșeurile metalice, toate cantitățile de metale vechi, trebuie să se producă o schimbare de optică, pe măsura importantei problemei în discuție. Este vorba de trecerea la metode științifice, gospodărești. in acest domeniu. Bunăoară. nesortarea deșeurilor metalice la locul unde acestea se produc, atît după forma lor fizică (masă și dimensiuni), cît șl după compoziția chimică (oțel obișnuit, oțel aliat, metale neferoase și alte materiale), face adesea imposibilă folosirea lor de consumatori, deoarece pot compromite șarjele și pot duce la deteriorarea utilajelor de prelucrare a deșeurilor, precum și a celor de elaborare a metalului nou. Așa procedează, de pildă, în mod curent întreprinderea „1 Mai*  din Ploiești, care expediază deșeurile metalice ușoare și grele amestecate și impurificate cu pietre, moloz sau pămint. „ , ,Evident, răspunderea pentru atari stări de lucruri revine nu numai conducerilor din întreprinderile respective, centralelor de resort, ci șî centralei noastre, unităților din sub- ordinea sa care, mergînd uneori pe linia minimei rezistențe, au preluat la întîmplare importante cantități de deșeuri, iar ele formează astăzi stocuri mari, dificil de prelucrat și valorificat în condiții eficiente. La aceasta se adaugă și neîndeplinirea de către anumite unități a obligației de a trimite șpanul mărunțlt si ba- 

cantități de paie. De aceea, este necesar ca toate combinele să fie prevăzute obligatoriu cu ridicătoare, ca masa de tăiere să fie lăsată cît mai jos, iar rabatorul să fie tras în spatele cuțitului. Fiecare combină să fie reglată în funcție de situația culturii de pe fiecare tarla, înainte de a începe recoltatul.Transportul producției de boabe, rezultată de la combinele C 12, se va face în vrac, cu autocamioane și remorci bine etanșate, iar de la cele tractate — în saci, asigurîndu-se cite 150 saci pentru fiecare combină. Deși există remorci și autocamioane care pot asigura transportul orzului în magazii sau la bazele de recepție, în unele locuri boabele sînt așezate în grămezi pe miriște. Apoi, orzul este luat cu găleata pentru a fi pus în saci, ceea ce duce la pierdere de timp și la consum inutil de muncă, în anumite locuri, bunăoară în județul Ialomița, nu au fost asigurate camioanele necesare și, din această cauză, au apărut „gîtuiri" Ia transportul produselor. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor și Ministerul Transporturilor șl Telecomunicațiilor au rezolvat această problemă. Se cere însă ca în mod obligatoriu orzul recoltat cu combina C 12 să fie deșertat în remorci și autocamioane, direct din mers.în toate unitățile agricole, eliberarea terenului de paie se va face concomitent cu recoltarea. Presele de balotat vor fi prevăzute cu sănii sau tîrîșuri, iar cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat vor asigura forța de muncă necesară servirii acestora. Nici o presă nu are voie să lucreze fără tîrîș, în 24 de ore de la recoltarea cerealelor, baloții de paie să fie trași la margine sau transportați la locul de însilozare. Directorii S.M.A. r&spund de asigurarea tîrîșurllor pentru fiecare presă.

tei unități, preciza : „Instalația de mecanizare a unei magazii de capacitate destul de mare nu oputem folosi în condiții bunepentru că lotul Negrești alI.J.C.M. Vaslui nu a executat — de aproape doi ani de zile — izolația elevatorului de la capătul buncărului de descărcare". încă o precizare. Peste puțin timp va expira și termenul de garanție al lucrării, dar executantul nu se grăbește cu punerea Ia punct a întregii instalații. Momentul preluării produselor de vară se apropie și In această parte de nord a județului. Aici, ca peste tot în unitățile I.V.C.P.T. Vaslui, trebuie pus în stare de funcționare tot arsenalul de mijloace mecanizate, iar spațiile de depozitare, pregătite pînă în cele mal mici amănunte, astfel ca preluarea și depozitarea cerealelor să sa facă operativ și fără pierderi. (Crăciun Lăluci).

Pentru recuperarea taurilor metalice 
trebuie înlăturate „deșeurile" din organizare
lotat. Cauza 7 Funcționarea sub capacitatea proiectată a utilajelor da prelucrare existente. Multe deficiențe se datoresc și faptului că, adeseori, unitățile furnizoare nu respectă planul coordonat de transport, atît din punct de vedere cantitativ, cît și sortimental. Aceasta însă nu absolvă de răspundere căile ferate, care nu asigură, întotdeauna, ritmic vagoanele pentru transportul deșeurilor. Consecința : blocarea capacităților de prelucrare, a spațiilor de depozitare, atît ale furnizorilor cit și ale combinatelor siderurgice beneficiare, cu deșeuri nepregătite și, de aici, oprirea în anumite perioade a unor livrări de deșeuri.Adeseori, deșeurile metalice nu-și găsesc locul cuvenit nici in cadrul gestiunii Întreprinderilor. Din păcate, lipsa de organizare se manifestă și în modul concret în care se ține evidența deșeurilor. Neregulile în acest domeniu împiedică recuperarea Integrală ■ deșeurilor metalice

Combinele Înaintează în lanurile bogate de orz — Imagine întîlnitâ la 
I.C.C.P.T. Fundulea, |udețul Ilfov — dar frecventa în aceste zile în toate 

unitățile agricole situate în sudul țârii

CONSTANȚA

•S-a încheiat recoltatul orzului 
•Pe 85000 ha se insămințează 

a doua cultură
La sfîrșitul zileî de ieri, unitățile agricole din județul Constanța au încheiat complet recoltatul celor 21 500 hectare cultivate în acest an cu orz. Combinele sînt duse acum la capătul tarlalelor cultivate cu soiuri de grîu timpuriu, a căror coacere se apropie de stadiul de recoltare, astfel că în zilele următoare va fi declanșat secerișul acestei culturi. Concomitent, mecanizatorii lucrează din plin, cu toate forțele, în schimburi prelungite, la eliberarea terenului de paie, la aratul și însămînțatul culturilor duble. Astfel, la I.A.S. Tortomanu s-a și încheiat semănatul porumbului pentru boabe, pe cele 211 hectare * 4 

Arome
de pîine nouă

nii strinși. li desface. 
Boabele de griu din 
palmă ii luminează 
fața arsă. Le privește, 
le minglie cu privirea. 
„Este cea mai proas
pătă pîine a tării" — 
îmi spune inginerul-sef 
Nicolae Săndulache. 
„Conversează" prin 
semne cu un mecani
zator de pe o combini 
„Gloria" care tocmai 
deșerta griul direct în 
remorcă. Ii arată două 
degete resfirate în 
semn de V. „Este sem
nul convențional al 
cuvintului victorie ?“ — 
II provoc. „Cum doriți 
— îmi spune — victo
rie sau viteză. Este tot 
una. Pentru noi. viteza 
de lucru înseamnă 
victorie", li iau un in
terviu telegrafic :

— Cum îi cheamă pe 
mecanizatorii de pe 
„Glorii" 1

— loan Pătrașcu, Vi- 
zireanu Tudor I, Bru-

eliberate de orz, decalajul dintre eliberarea terenului de prima cultură și reinsămînțarea cu cea de a doua fiind de numai 3 zile. Suprafețe între 150—200 hectare, cu astfel de culturi. s-au însămînțat și la cooperativele agricole Cobadin, Valea Seacă, precum și la I.A.S.-urile Bălcescu, Poarta Albă, Agigea și altele. Condițiile fiind deosebit de prielnice, iar unitățile fiind pregătite cu sămînță din hibrizi timpurii, în acest an, în județul Constanța vor fi însămînțate cu culturi duble 85 000 hectare, din care 23 000 hectare în sistem irigat cu porumb pentru boabe și legume. (George Mihăescu).

iescu C. Nicolae — 
vine răspunsul. Pentru 
al patrulea... îmi sca
pă numele.

— Dar pe femeile a- 
celea care însoțesc 
presa de balotat T

— Maria Zainea fi 
Georgeta Frangu.

— Dar pe acelea 
care lucrează la stivui
tul baloților scoși la 
capul drumului ?

— Păi, sînt 30. Să vi 
le spunem pe toate ?... 
Sînt Măriile, Floricele
le si Elenele noastre.

— Cine este pe trac
torul de colo 7

— Cel care tăia pri
mele Jbrazde din tere
nul recoltat ? Este 
șeful secției de meca
nizare, loan Guiescu.

Lucrările din cimp 
se țin lanț, se desfă
șoară în flux continuu, 
ea-n uzină.

Constantin 
MORARU

se. Pentru acest an, s-a stabilit pe ansamblul ministerului creșterea substanțială a cantităților de deșeuri ce trebuie predate : la fier vechi sarcinile sînt mai mari cu 16,7 la sută, la fontă veche, cu 5,2 îla sută, iar sporuri și mai însemnate s-au prevăzut Ia deșeurile de metale neferoase.Deși în majoritatea unităților ministerului se depun eforturi ’ pentru pregătirea corespunzătoare a livrărilor de deșeuri, în special pentru mărunțirea și compactarea spânului.

întreprinderile noastre lntîmpină a- desea greutăți atît din partea Centralei de prelucrare și colectare a deșeurilor metalice — care impune o serie de restricții în depozitarea deșeurilor, motivată de lipsa de capacitate și, de aici, se produce blocarea spațiilor de depozitare în întreprinderile furnizoare — cît și din partea unor direcții regionale C.F.R., care nu întotdeauna asigură Vagoanele necesare efectuării transporturilor. Astfel, întreprinderile din cadrul Centralei industriale de rulmenți și organe de asamblare Brașov reclamă faptul că, la bazele Peștiș, Zlatna, Reșița ș. a., circa 10 zile pe lună sînt introduse restricții în predarea cantităților de deșeuri, iar Centrala industrială de utilaj tehnologic șl material rulant București ne informează că nu se asigură ritmic vagoane pentru transportul deșeurilor.în continuare, acordăm o atenție 
deosebită dotării unităților cu uti-

...Primele remarci au putut fi consemnate încă din cabinetul directorului. în spatele biroului său atrăgeau privirile două grafice lucrate cu migală și gust, sugestiv colorate, înfățișînd realizări demne de toată lauda în îndeplinirea unor in -' dicatori de bază ai planului de producție. Cînd le-am cercetat însă mai atent, am constatat că graficele se refereau : unul, la primele zece luni ale anului... 1973, celălalt, la primele nouă luni din... 1974.— Știți — spunea directorul întreprinderii, inginerul Dumitru Țiș- 
tea, ca o replică la nedumerirea ce se întipărise pe chipurile noastre — am păstrat aceste grafice deoarece sînt frumos lucrate și arată bine, ca... decor.„Justificarea" ni s-a părut cam fragilă și, din păcate, nu ne-am înșelat.La intrarea în hala principală a u- zinei ne lntîmpină un panou care începe promițător : „Tovarăși muncitori I Nu irosiți cele 480 de minute de lucru ; fiecare minut pierdut diminuează rezultatele în producție și ciștigul dv !“. Și, tocmai cînd ne așteptam să intervină vreun -element concret, convingător (bunăoară, ce daune provoacă producției un minut sau o oră irosite), chemarea se... termină. Alături, un alt panou atrage atenția : „Tovarăși ! Astăzi începem o nouă zi de muncă...". Constatarea, în sine, e adevărată pentru fiecare dimineață, nimic de zis, dar te aștepți ca această remarcă să fie întregită de vreo chemare concretă, actuală, cu miez. Ceea ce urmează însă nu e mal puțin banal și general : ..... zi în care cunoștințeletehnico-profesionale, talentul și hărnicia trebuie să fie aplicate fără rezerve în procesul de producție". Cum, în ce fel, spre ce obiective precise să fie propulsate aceste înalte calități, aceste atribute de seamă ale conștiinței muncitorești. înaintate, nu se spune.Am transcris din carnetul de reporter doar cîteva asemenea exemple. Dar generalitățile și apelurile fără conținut concret, mobilizator dau tonul agitației vizuale în această întreprindere (atîta cit este, căci, trebuie s-o spunem, am străbătut unele secții, cum e cea de prelucrare grea, unde n-am întîlnit nici un fel de lozinci, chemări, panouri sau grafice). Propunîndu-ți o lectură a textelor afișate aici ai sentimentul că le-ai fi putut citi în orice întreprindere, de orice profil și în orice perioadă. Sînt așa-zise lozinci „perene" și, tocmai de aceea, fără ecou, fără efect direct, concret, însuflețitor în conștiințe. Și, fără a ne propune aci să intrăm in amă

La PAL Fălticeni

Preocupări susținute 
pentru perfecționarea 

producțieiDupă realizarea prevederilor actualului cincinal, eveniment petrecut cu circa două luni in urmă, tînărul colectiv de muncă de la fabrica de plăci aglomerate din lemn și mobilă se preocupă îndeaproape de modernizarea și perfecționarea proceselor și tehnologiilor de producție.— De curînd — ne spunea tovarășul Inginer loan Tătar, directorul unității — am încheiat revizia generală a instalațiilor și utilajelor din dotare. Cu a- cest prilej, în sectorul de finisaj am introdus un nou sistem de transportoare realizat prin autoutilare. în acest fel, se reduc substanțial staționările, crește volumul' producției și se îmbunătățește calitatea acesteia. Alte perfecționări vor fi introduse pînă la finele anului curent, vizînd îndeosebi folosirea integrală a materiei prime, inclusiv a tuturor deșeurilor. (Gheorghe Parascan, corespondentul „Scînteii").
laje de brichetat șî mărunțit șpanul, în vederea livrării deșeurilor in stare pregătită. De altfel, ministerul nostru are organizată fabricarea unor astfel de instalații la o serie de unități mari, cum sint : întreprinderea „Progresul" din Brăila, „1 Mai" din Ploiești, „Tractorul" din Brașov. Trebuie să menționez faptul că unitățile noastre producătoare de utilaje nu primesc comenzi din partea beneficiarilor din economie. Bunăoară, „Progresul" din Brăila, întreprindere care poate executa utilaje de pregătire a deșeurilor metalice, a primit pentru acest an numai cîteva comenzi privind executarea de concasoare de span, deși capacitățile sale de producție ar fi putut satisface mult mai multe solicitări' pentru acest gen de utilaje.O altă cerință, asupra căreia compartimentele de resort din cadrul ministerului urmează să-și îndrepte mai mult atenția în acest an, este întărirea controlului privind respectarea normelor de consum și modul în care se retopesc deșeurile, în vederea încadrării în cantitățile stabilite in balanțele de materiale. Ne-am organizat astfel pentru a urmări îndeaproape îndeplinirea sarcinilor de predare a deșeurilor și vom promova noi soluții tehnologice de prelucrare și valorificare a tuturor deșeurilor metalice. Bine ar fi, de asemenea, să fie înființate, pe zone, stații de colectare a deșeurilor, care să bricheteze sau să baloteze cantitățile primite de la mieii consumatori de metal. Totodată, s-ar impune organizarea unul sistem de reutilizare a unor deșeuri de mare valoare, cum ar fi cele provenite de la metale care în prezent se importă. Pronunem ca această acțiune să fie coordonată de Centrala de prelucrare și colectare a deșeurilor metalice și realizată în practică prin relații directe între întreprinderile furnizoare de deșeuri metalice și unitățile Centralei de colectare a metalului, pe de o parte, și consumatorii de metal, pe de altă parte.

Ancheta realizată de
Cornellu CÂRLAN 

nunte, există nu puține probleme importante, care-și așteaptă soluționarea pentru îmbunătățirea generală a activității productive a întreprinderii — probleme concrete ce ar solicita participarea activă și combativă a tuturor membrilor colectivului. O mostră elocventă a lipsei de preocupare pentru actualitatea agitației vizuale din această întreprindere, o constituia, în momentul în care ne documentam pentru rîndurile de față, prezența în cîteva locuri (la peste trei luni de la înfățișarea cetățenilor țării noastre în fața urnelor) a unor lozinci care chemau încă la... vot. Comentariile le credem de prisos.Au fost suficiente cîteva scurte discuții pentru a consemna un în-
viața de partid

la întreprinderea de utilaj 
minier din Rovinari

treg șir de chestiuni care ÎI preocupă In cel mai înalt grad pe comuniști, pe toți membrii colectivului, preocupări care, din păcate, nu se oglindesc în agitația vizuali, chemată tocmai să constituie un important sprijin pentru bunul mers al producției. Bunăoară, chiar în zilele cînd ne aflam acolo organizația de partid declanșase o puternică acțiune poli- tico-educativă pentru creșterea responsabilității fiecărui muncitor și tehnician pentru calitatea pieselor, subansamblelor șî produselor finite. Formațiile maiștrilor Daniel Făget și Victor Berescu, ale șefilor de echipă Virgil Dragotă și Adrian Feregan îșl luaseră angajamentul, în cadrul unor adunări generale pe secții, să renunțe la controlul iriterfazic, asumîn- du-și deplina răspundere pentru o- perațiile executate de membrii lor. E o acțiune de mare însemnătate atît pe plan strict economic — se reduc mult cheltuielile de fabricație — cît și pe planul formării conștiinței înaintate a oamenilor muncii. Despre această acțiune — care, desigur. ar fi trebuit larg și mobilizator popularizată în toate secțiile și atelierele — nu vorbea însă nici o lozincă, nici un panou, nici o chemare, nici un grafic I

Investițiile ultimului an 
al cincinalului

(Urmare din pag. I)industria chimică, cu termene de punere în funcțiune în a- cest trimestru, rezultă că nu există certitudinea respectării in toate cazurile a datelor planificate, datorită îndeosebi restanțelor existente în livrarea unor utilaje din țară și din import, contractării a- numitor utilaje cu termene de livrare necorelate cu necesitățile de montaj ș.a. Situația este similară pentru citeva importante obiective din industria energiei electrice, construcția de mașini, Industria metalurgică și industria materialelor de construcții. Numai trei unități ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele — „Independența"—Sibiu. întreprinderea de construcții de mașini — Bocșa și întreprinderea de mașini grele București +- înregistrau, la acea dată, restanțe de circa 4 200 tone de utilaje tehnologice.Desigur, este vorba de neajunsuri care impietează serios asupra realizării lucrărilor de pe unele șantiere. Cum se explică o atare situație 7 în esență, deficiențele semnalate se datorează atit lipsurilor organizatorice dintr-un șir de întreprinderi producătoare de u- tilaje și instalații tehnologice, cit și faptului că beneficiarii de investiții au predat cu mari întirzierl documentațiile de execuție, specificațiile și comenzile, ceea ce a creat greutăți în aprovizionarea eu materii prime și materiale din țară și din import, în pregătirea corespunzătoare a fabricației. Totodată, trebuie spus că nici unele unități furnizoare de metal nu și-au onorat contractele încheiate la termenele și în sortimentația prevăzută. în același timp, se constată că unele unități constructoare de mașini produc șl livrează in avans importante cantități de utilaje, preocupate de realizarea globală, în tone, a planului, fără să asigure sortimentele fizice și fără să respecte tehnologia și ordinea de montaj prevăzute în grafice, ceea ce duce la crearea de stocuri de utilaje pe șantiere și la efectuarea de cheltuieli suplimentare pentru depozitarea și conservarea lor. Concludent în acest sens este următorul caz : la lucrările de dezvoltare de la rafinăria Teleajen, montorii au primit din coloana C. 5, aferentă instalației de distilare atmosferică, suportul și tronsonul de vîrf. în schimb, furnizorul — întreprinderea „Progresul" Brăila — a tergiversat livrarea tronsonului de bază al acestui utilaj, piesa cu care poate tncepe, de fapt, montarea coloanei.Toate aceste neajunsuri dovedesc că în unele întreprinderi se încalcă, inadmisibil, disciplina contractuală și de plan, că prevederile legale existente în acest sens nu sînt respectate. Iată de ce se impune ca organizațiile de partid să ia atitudine fermă împotriva oricăror încălcări ale obliga

— E vorba numai de o lntîrzlere — caută să lămurească lucrurile maistrul Stefan Dinu, secretarul comitetului de partid — deoarece... pictorul nostru e în momentul acesta ocupat cu desenarea unor afișe în legătură cu protecția muncii. Știți, e o comandă urgentă pentru unele întreprinderi din oraș...Intr-adevăr, l-am găsit pe graficianul de profesie — special angajat din Tîrgu-Jiu — lucrînd cu sîrg la niște afișe care avertizau cu strășnicie împotriva încălcării normelor de protecția muncii. Dar oare de ce trebuie recurs neapărat la serviciile unul grafician pentru a aduce operativ la cunoștința colectivului o inițiativă atit de importantă cum e cea mai sus-aminti- tă ? Este oare nevoie neapărat de irosirea timpului, fondurilor, materialelor pentru confecționarea unor lozinci și panouri pretențioase, cind lucrurile se pot rezolva mult mai simplu șl mai prompt, prin intermediul unor chemări cu adresă directă, scrise pe o simplă tablă de afișaj, cum sînt multe răspîndite în întreaga u- zină ? Oare ce e mai important, să avem un panou frumos desenat și caligrafiat — dar mult prea tardiv, la multă vreme după ce evenimentul, acțiunea, inițiativa s-au consumat — ori să realizăm niște inscripții simple, nemeșteșugite, dar de maximă concretețe, cu o adresă cit mai precisă și care să apară cu operativitate, la o oră sau o zi după desfășurarea faptelor sau lansarea unei inițiative ?Cum se explică asemenea serioase neajunsuri, mai exact, aceste manifestări evidente de formalism în conceperea și organizarea agitației vizuale 7 La comitetul de partid pe întreprindere am primit un răspuns la care subscriem. „Comitetul a cam pierdut din vedere această importantă armă a educației politico-morale a colectivului, lăsînd-o pe seama unui angajat cu atribuții grafice". Răspuns sincer, clar. Dar putea el să omită sublinierea faptului că de agitația vizuală, de conceperea și orgănizarea ei răspund nemijlocit comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază 7Asumarea nu în vorbe, ci în fapte 
a acestei răspunderi, preocuparea constantă și concretă pentru agitația vizuală izvorită din preocupările cele mai actuale ale colectivului, precum și transformarea ei într-un instrument operativ, de mobilizare la realizarea sarcinilor de plan sint o sarcină neîntlrziată ■ comitetului de partid.

Victor B1RLADEANU 
Dumitru PRUNA

țiilor contractuale, să cultive tn rîndurile cadrelor de răspundere, ale tuturor lucrătorilor respectul pentru lege și să determine efectiv, prin acțiunile întreprinse, o opinie de masă în vederea înlăturării operative a deficiențelor semnalate. Livrarea Ia timp și de bună calitate a utilajelor, concomitent cu asigurarea fronturilor de lucru și a unui ritm corespunzător de montaj — problemă de care ne vom ocupa într-un viitor articol — condiționează în mod hotărîtor bunul mers al lucrărilor pe șantiere. Este greu de presupus că, dacă toți factorii angajați în realizarea unui obiectiv de investiții — de la proiectant, beneficiar, furnizorul de utilaje șl pînă la constructor și montor — și-ar coordona eforturile, și-ar respecta obligațiile care le revin prin lege, prin contractele încheiate, ar mai apărea asemenea neconcordanța care periclitează, pe unele șantiere, însăși respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități productive.Important este acum să se depună toate eforturile pentru a se recupera integral și neîntîrziat restanțele în livrarea utilajelor șl de a se acționa ferm pentru a preveni alte rămîneri în urmă. în acest sens, potrivit indicațiilor date de conducerea partidului, se Impune ca titularii de investiții, ministerele care au in subordine unități producătoare de utilaje tehnologice și celelalte ministere interesate, împreună cu organele centrale de sinteză, să analizeze, in cel mai scurt timp, stadiul realizării fiecărui utilaj și contract pe obiective de investiții și să stabilească soluții, responsabilități și termene pentru clarificarea a tot ceea ce este necesar a fi întreprins, atit pentru asigurarea integrală a materialelor din țară șl din import, cît și a cooperărilor interuzi- nale necesare in vederea realizării utilajelor.Fiecare zi este deosebit de prețioasă pentru realizarea în bune condiții a planului de investiții pe acest an. Esențial este ca, în efortul pentru recuperarea restanțelor, să se dea dovadă de discernămint, de înaltă răspundere, astfel ca utilajele 
să fie livrate in ordinea firească a montajului și cu prioritate pentru obiectivele cu termene imediate de punere In funcțiune. Organele locale de partid, organizațiile de partid și conducerile unităților beneficiare ale șantierelor sînt chemate să asigure o largă mobilizare de forte, o bună organizare a lucrului la fiecare obiectiv in construcție, astfel ca fiecare ansamblu șl utilaj sosit pe șantier să fie montat cu maximă operativitate. Zilele cîști- gate la livrarea și montajul utilajelor sînt zile ciștigate pentru producția noilor capacități. Să facem totul pentru a ciștiga cît mai multe asemenea zile pentru producție, tn interesul dezvoltării economiei naționale, al nostru, al tuturor 1
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VIZITA TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV 
in fruntea delegației de partid $i guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășul Todor Jivkov, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, a oferit, joi, un dineu oficial in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, si a tovarășei Elena Ceausescu.

(Urmare din pag. I) a Republicii Socialiste România șl personal cu tovarășul Ceaușescu.Sintem foarte satisfăcuți de convorbirile și tratativele, de rezultatele pe care le-am obținut cu eforturi comune. Vă pot informa că mîine vom semna cîteva documente privind dezvoltarea și diversificarea colaborării noastre pe planuri multiple. Niciodată nu au fost încheiate între noi un asemenea număr de documente, care cuprind diverse domenii ale relațiilor noastre bilaterale.Este cert că toate acestea vor duce la un nou avînt al prieteniei bul- garo-române, la dezvoltarea în continuare a colaborării dintre cele două partide, popoare și țări. Ceea ce am realizat în aceste zile va constitui o
Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)Ați putut cunoaște In aceste zile, dragi tovarăși și prieteni bulgari, sentimentele poporului și partidului nostru, izvorîte din dorința de a dezvolta larg colaborarea cu Partidul Comunist Bulgar frățesc și cu poporul bulgar . — sentimente pe care atunci cînd am vizitat țara dumneavoastră. le-am simțit, de asemenea, la poporul prieten bulgar, la comuniștii bulgari. Ați putut, de asemenea, cunoaște unele din preocupările și realizările României, ale poporului nostru, sub conducerea partidului său comunist

La marele Combinat siderurgic de 
(Urmare din pag. I) care este- Galațiui. după criteriul repartizării judicioase a forțelor de producție pe teritoriul tării și al a- vantajului pe care îl constituie transportul lesnicios și ieftin al materiilor prime și produselor finite ne apă. modernul combinat de pe malul Dunării a fost conceput inițial pentru o capacitate de circa 7.2 milioane tone pe an.Discuțig se axează. în continuare, pe problemele dezvoltării în perspectivă a Combinatului gălățean. Gazdele arată că. începînd chiar de la debutul activității sale industriale, colectivul gălățean s-a bucurat de a- tenția și sprijinul statornic ale secretarului general al partidului, care s-a aflat în repetate rînduri în mijlocul muncitorilor de aici. Cu prilejul unei asemenea vizite de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu trasa. In octombrie 1973, sarcina ca producția combinatului să atingă cota celor 10 milioane tone de oțel-lingou pe an, contribuind astfel în mai mare măsură la acoperirea cererilor de perspectivă ale economiei naționale. Evocînd acest moment important in viata combinatului, gazdele subliniază faptul că, în vederea onorării a- cestei sarcini de mare cinste si responsabilitate. colectivele de specialiști au întocmit un program de priorități care este în curs de înfăptuire. în acest scop se vor ridica un nou furnal, de capacitate sporită față de cele aflate acum in funcțiune, o nouă oțelărie cu convertizoare. cinci laminoare, precum și numeroas» alte obiective.Tovarășul Todnr Jivkov urmărește cu deosebit interes, explicațiile specialiștilor. cate subliniază cu satisfacție faptul că intre combinatul gălățean și cel similar de la Kremi- kovți s-au statornicit bune relații de cooperare, legături care, potrivit înțelegerilor asupra cărora s-a convenit recent, vor fi extinse și mai mult in viitor.Primul secretar al C.C. al P.C.B. solicită o serie de lămuriri cu privire la structura organizatorică a combinatului, modalitățile de asigurare a utilajelor, pieselor de schimb și a reparațiilor pentru marile agregate siderurgice, calitatea și destinația produselor finite.Specialiștii. relevă faptul că s-a adoptat și funcționează cu bune rezultate sistemul de organizare pe mari centrale industriale, structurate după principiul integrării, că unitățile combinatului pun. în princinal, la dispoziția beneficiarilor produse siderurgice — tablă groasă, bandă laminată la cald și la rece — dar și o serie de derivate chimice secundare, ca îngrășămintele finite, sulfatul de amoniu, gudroanele etc.Tovarășul Nicolae Ceaușescu intervine cu o precizare, arătînd că In ceea ce privește asigurarea reparațiilor și a subansamblurilor necesare există o anumită specializare Intre întreprinderile de profil din țară, astfel că o serie de piese similar® necesare mai multor combinate sînt realizate într-o singură unitate. ceea ce comportă însemnate avantaje.Se arată, tn acest context, că la Galați funcționează. în cadrul combinatului. un puternic sector de întreținere, care execută în această etapă și o serie de utilaje necesare echipării noilor obiective ce se tnal- ță chiar aici. Secretarul general al partidului recomandă să se persevereze în direcția executării unor instalații și agregate de și mai mare complexitate, pentru a se reduce și pe această cale costul noilor obiective de investiții.La furnalul nr. 4. pus tn funcțiune la sfîrșitul lunii aprilie, se arată că acesta prezintă o importantă noutate tehnică, și anume existenta unor preîncălzitoare. de un tio deosebit, care asigură aer la temperaturi foarte înalte, tntr-o soluție modernă. Ma-

DINEUAu participat tovarășii Manea Mă- nescu. Emil Bobu, Ștefan Voitec, Corne] Burtică, Gheorghș Cioară, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere. Nicolae Giosan, Ion Io- nită, Vasile Patilineț, loan Ursu, precum si membri ai C.C. al P.C.R.,
Toastul tovarășului Todor Jivkov

nouă contribuție la munca și lupta noastră comună pentru întărirea unității dintre țările socialiste frățești, la dezvoltarea prieteniei și înțelegerii dintre popoare, la întărirea păcii în Balcani, în Europa și în lume.Unii tovarăși mi-au amintit că în anul 1948, după semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală între Bulgaria și România, aci, în această sală, a fost marcat solemn acest eveniment istoric. Acest tratat a jucat un rol de Însemnătate excepțională pentru victoria socialismului în țările noastre, pentru realizarea relațiilor noastre prietenești pe o bază mai largă și trainică. Tratatul a contribuit și la întărirea comunității socialiste, pentru noi succes» ale măreței noastre cauze comuniste.

Am dori să duceți cu dumneavoastră sentimentele și urările cele mal bune ale poporului și comuniștilor români către poporul și comuniștii bulgari. Sînt convins că ceea ce am convenit în aceste zile, documentele pe care Ie vom semna mîine împreună deschid perspective minunate pentru dezvoltarea necontenită a colaborării dintre partidele și popoarele noastre.Avem multe de făcut, fiecare pe calea dezvoltării economice și sociale a țării sale. Este necesar să ne unim eforturile pentru a obține rezultate mai bune ; este necesar să ne

jontatea utilajelor necesare pentru acest mare agregat, proie.ctat In întregime de specialiștii noștri, au fost executate in țară. Este prezentat aici și tabloul de comandă al uriașei instalații care asigură conducerea automată a întregului proces de producție. Se arată. între altele, că pentru controlul stării zidăriei de furnal se folosesc izotopi radioactivi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează aici, de la înălțimea furnalului, de unde privirea cuprinde întreaga panoramă a combinatului, amplasarea viitoarelor obiective, dînd indicații cadrată general, cit mai maxime scopul evitării risipei de teren și a cheltuielilor inutile. în același context, se analizează posibilitățile dezvoltării într-un ritm cit mai rapid și cu cheltuieli mai mici a producției. Secreta-

ca noua oțelărie să fie în- în perimetrul actual și. in ca noile unități să fie grupate compact. în condițiile unei funcționalități economice. în

Pe întreg traseul vizitei — ovații pentru 
prietenia frățească dintre popoarele 
român și bulgar, pentru colaborarea tot 
mai rodnică dintre partidele și țările 

. noastre

intre și in a viitorului Călărași, a realiza în
o- in că

rul general al partidului cere specialiștilor ca, pentru atingerea acestui obiectiv, să proiecteze și să execute instalații de capacități mai mari, care asigură Un randament mai înalt. Astfel de agregate vor trebui, de asemenea — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — să dotarea altor combinate, centru siderurgic de la cărui construcție se va timn, concomitent cu următoarea e- taoă de dezvoltare a combinatului gălățean.Specialiștii relevă, totodată. Ia țelăriă nr 2. intrată de curînd funcțiune cu prima sa capacitate. Ia Galați s-a adoptat cel mai/modern procedeu cunoscut de elaborare a oțelului, și anume. în convertizoare cu insuflare de oxigen.Răsounzînd la o întrebare pusă de tovarășul Todor Jivkov, gazdele informează cu mîndrie că aceasta este ■ prima oțelărie de acest fel. ale cărei utilaje de bază au fost realizate in Întregime în țară.înalții oaspeți asistă aicî la procesul de încărcare a convertizorului cu fontă, operațiune executată în întregime automatizat, tocmai cu ajutorul unor asemenea utilaje, și poposesc In sala de comandă, de unde se di- riiează. de la distantă. întregul flux tehnologic.Cei doi conducători de partid și de stat se opresc apoi la laminorul de tablă groasă, primul obiectiv dat In funcțiune pe marea platformă siderurgică din Galați șl. în același timp, prima unitate de acest gen din țară dotată cu computere care dirijează întregul flux de producție.Sintetizlnd concluziile desprinse In cursul examinării stadiului actual al construcției combinatului și a perspectivelor sale de dezvoltare, secretarul general al parti du’ui recomandă conducerii ministerului si centralei de resort să acționeze hotărît pentru grăbirea ritmului de executare a lucrărilor prevăzute In programul ce va asigura sporirea producției pînă la nivelul celor 10 milioane tone anual, să se adopte d’n timp măsurile care se impun pentru diversificarea gamei sortimentelor. tn vederea satisfacerii. In structura cerută, a cerințelor cres- cînde de metal ale industriei con-

OFICIALai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale. organizații de masă și obștești, reprezentanți ai vieții noastre cultu- ral-științifice.Au luat parte tovarășii Stanko Todorov, Aleksandar Lilov, Jivko Jiv- kov, Petar Danailov, Tonceo Ceaki- rov, Andon Traikov, Liubomir Bon- cev, 4 celelalte persoane oficiale bulgare.

De Ia semnarea primului tratat dintre cele două țări, care au pășit pe drumul socialismului, au trecut a- proape 27 de ant Acesta a fost reînnoit în 1970. Avem sarcina de răspundere de a dezvolta și îmbogăți prietenia și colaborarea noastră în condițiile de astăzi, de a le ridica pe o treaptă nouă, superioară.Sînt profund convins că vom face tot posibilul pentru a fi demni de încrederea partidelor noastre, de încrederea popoarelor noastre minunate — făuritoare ale societății socialiste.Dînd expresie încă o dată mulțumi- ' rii pentru această cordială reuniune, aș dori să vă invit să ridicăm paharul pentru prietenia dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, prietenie pe care o vom dezvolta tot mai mult, spre bi

unim eforturile și cu celelalte țări socialiste și cu alte state ale lumii. Să facem totul ca realizările și cuceririle științei, culturii, ale cunoașterii umane să fie puse în slujba fericirii și bunăstării popoarelor, a făuririi noii orînduiri sociale, a politicii de pace și colaborare între toate popoarele lumii 1Cu această convingere aș dori să toastez pentru o colaborare tot mai rodnică între comuniștii români și comuniștii bulgari, între poporul român și poporul bulgar, o colaborare care să servească atît bunăstării și fericirii celor două țări și po

rastructoare de rpașini și ațe altor muri economiceiTovarășul Nicolae Ceaușescu a lăudat, în același timp, colectivul gălățean pentru faptul că, onorîn- du-și în bune condiții sarcinile de plan, s-a gîndit să treacă și la fabricarea de profile grele și ușoare și a cerut ministrului de resort ca și pentru viitorul combinat de la Călărași să se stabilească o structură sortimentală asemănătoare a producției. Secretarul general al partidului a apreciat, de asemenea, pozitiv eforturile depuse de constructorii oțelăriei și furnalului, modul în care au știut să se achite de sarcinile trasate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, totodată, că trebuie folosirea procedeului de continuă în scopul reducerii consumului de metal și a stabilit ca acesta să fie mult micșorat, pină în 1980, față de cota planificată.Tovarășul Todor Jivkov felicită pe 
extinsă turnaresa r cir. a

constructorii și beneficiarii acestui obiectiv :— Aveți un combinat frumos, o bază minunată. Vă urez să o dezvoltați tot așa de bine ca și pînă acum și vă doresc mult succes — a spus tovarășul Todor Jivkov.în continuare, coloana de mașini străbate bulevardele orașului, îndreptîndu-se, în aclamațiile entuziaste ale miilor și miilor de gălă- țeni, spre gara fluvială. Mulțimea poartă portretele secretarului general al P.C.R. și primului secretar al C.C. al P.C.B., flutură buchete de flori. Se scandează cu putere „Ceaușescu — Jivkov". Locuitorii bătrînei așezări de pe malurile Dunării, care a cunoscut în anii noștri profunde prefaceri înnoitoare, construindu-se peste 40 000 de apartamente, o casă de cultură, un modern spital, un mare complex sportiv, cîteva hoteluri și alte obiective social-culturale, își exprimă sentimentele de recunoștință față de partid, față de secretarul său general, pentru ceea ce a devenit municipiul lor datorită politicii de industrializare și repartizare armonioasă a forțelor de producție în toate județele țării, adeziunea lor deplină Ia politica internă și externă a partidului și statului nostru.în același timp, locuitorii orașului dau glas, prin această entuziastă primire pe care o fac înalților oaspeți, convingerii lor că noul dialog la nivel Înalt va da un puternic impuls amplificării relațiilor de colaborare și cooperare reciproc avantajoase dintre popoarele român și bulgar, sentimentelor frățești pe care le nutrește poporul nostru față de poporul vecin și prieten.înainte de plecare, în fața clădirii gării fluviale, pe care se aflau portretele celor doi conducători de partid și de stat, inscripții cu urări adresate oaspeților, primul secretar al comitetului județean de partid mulțumește, în numele tuturor cetățenilor din Galați, pentru cinstea deosebită făcută prin această vizită. El îl asigură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că indicațiile date privind dezvoltarea viitoare a combinatului vor fi înfăptuite întocmai în cel mai scurt timp, că muncitorii de aici vor face totul pentru a-și spori contribuția la 

în timpul dineului, desfășurat In- tr-o ambiantă de caldă prietenie, tovarășul Todor Jivkov și tovarășul Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.După rostirea toasturilor, care au fost urmărite cu viu interes și subliniate cu aplauze, au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România si Republicii Populare Bulgaria.

nele celor două țări, spre binele celor două popoare, pentru triumful cauzei noastre comune — socialismul, comunismul și pacea mondială.Să ridicăm paharul pentru realizările viitoare ale poporului frate român, vecinul și tovarășul nostru de luptă, în făurirea societății socialiste 1Să ridicăm paharul, tovarășe și tovarăși, în sănătatea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prietenul nostru, prietenul meu personal !Să ridicăm paharul în sănătatea mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu Iîn sănătatea dumneavoastră. tovarășe și tovarăși l,Sănătate 1 (Aplauze).

poare, cit și cauzei socialismului și păcii in lume !Doresc să urez poporului prieten bulgar riiultă prosperitate, succese tot mai mari, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, în edificarea societății socialiste !Ridic paharul în sănătatea tovarășului Todor Jivkov, prietenul meu, cu care ne înțelegem bine și dorim să dezvoltăm această prietenie ;în sănătatea tuturor tovarășilor și prietenilor bulgari ;în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

la Galațiprogresul economic și social rapid al patriei. . . »Tovarășul Todor Jivkov. mulțumind pentru călduroasa ospitalitate de care s-a bucurat, adresează încă o dată felicitări colectivului gălățean, ca și tuturor locuitorilor de aici pentru realizările lor și le urează noi succese în dezvoltarea economico-socială a Galațiului.însoțiți de uralele numeroșilor oameni ai muncii prezenți în portul fluvial, care ovaționează îndelung pentru prietenia româno-bulgară, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov urcă la bordul navei prezidențiale „Mihai Viteazul", pe care sînt arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria. Nava părăsește portul, îndreptîndu-se spre Brăila.Pe cheiul portului fluvial al orașului Brăila mii de cetățeni au venit sâ-și manifeste bucuria reîntilnirii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să salute cu căldură pe tovarășul Todor Jivkov.Clădirea gaCji fluviale era pavoazată cu portretele celor doi conducători de partid și de stat, cu drapele românești și bulgare.în ovațiile entuziaste ale celor prezenți, nava „Mihai Viteazul" a- costează. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov sînt întîmpinați de tovarășul Dumitru Bălan, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., președintele consiliului popular județean, care. în numele locuitorilor întregului județ, le urează un călduros bun venit.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov trec apoi în revistă garda militară, aliniată pe chei.Mulțimea aclamă îndelung, flutură stegulețe, buchete de flori. Domnește o atmosferă de adevărată sărbătoare populară.Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Todor Jivkov răspund cu multă prietenie aclamațiilor mulțimii.Luîndu-și rămas bun cu căldură de la locuitorii Brăilei, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov se îmbarcă apoi în elicopterul prezidențial, îndreptîndu-se spre Capitală. (Agerpres)

Vlzitînd marele șl modernul combinat siderurgic gâlățeanSalutul entuziast al oamenilor muncii

LA BORDUL NAVEI „MIHAI VITEAZUL"

CONVORBIRI OFICIALETovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist-Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, au continuat joi, la bordul
Dejun oferit de tovarășul Nicolae CeaușescuTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit joi un dejun la bordul navei „Mihai Viteazul", în onoarea tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.La dejun au luat parte tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetu

La sosirea pe țărmul Brăilei

navei „Mihai Viteazul", convorbirile oficiale in prezența primilor miniștri și a celorlalți tovarăși din conducerile de partid și de stat ale celor două țări care i-au însoțit în vizita la Galați.Au fost discutate probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare româno- 

lui Central al Partidului Comunist Român, prim-ministru al guvernului, Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Aleksandăr Lilov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Jivko Jiv

bulgare, îndeosebi cele privind a- dîncirea cooperării industriale și realizarea în comun a unor obiective de mare importanță pentru . economiile celor două țări.Convorbirile s-au desfășurat ln- tr-o atmosferă de cordialitate si prietenie.

kov. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președinții părților română și bulgară în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-știin- țifică, alte persoane oficiale române și bulgare.în cadrul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov s-au întreținut eu cordialitate.
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„înaintea ochilor fiilor - pagini 
din viața eroică a părinților" 

însemnări pe marginea expoziției jubiliare „375 de ani de la prima unire a țărilor române sub Mihai Viteazul**
„Deschid sfînta carte unde se află înscrisa gloria României, 

ca să pun înaintea ochilor fiilor ei cîteva pagini din viața eroi
că a părinților. Voi arăta acele lupte uriașe pentru libertatea 
și unitatea națională cu care românii, sub povața celui mai 
vestit și mai mare din voievozii lor, încheiară secolul al 
XVI-lea".Nu putea fi ales un moto mai potrivit decît acest înflăcărat text al lui Nicolae Bălcescu — Înscris pe primul panou al expoziției jubiliare de la Muzeul de istorie ai Republicii Socialiste România. Este prefațată, astfel, în modul cel mal expresiv, o meritorie acțiune muzeală, înscrisă amplului context de manifestări similare care au celebrat și celebrează, în întreaga țară, istoricul eveniment al primei și pilduitoarei Uniri. Sînt declarate, astfel, frumoasele țeluri ale expoziției : prezentarea panourilor cu exponate ca pe tot atitea componente ale unei lecții de istorie, menită nu doar să instruiască vizitatorul, ci și să-l emoționeze, să-f prileju- iască un firesc dialog cu sine însuși, în calitate de cetățean, de fiu care scrutează, din pervazul prezentului socialist al țării, momente din viața eroică a părinților, hotăritoare pentru întreaga devenire a neamului.Desigur, această lecție de Istorie, urmărită panoramic de ochiul înfiorat al privitorului, are. în primul rînd, meritul judicioasei alcătuiri științifice (fapt argumentat, fără să mai necesite comentarii, de lista prestigioase

lor instituții care au colaborat cu muzeul : Direcția Generală a Arhivelor Statului, Biblioteca Academiei. Muzeul Militar Central, Muzeul de Artă. Ministerul Afacerilor Externe, cărora li se adaugă amabila participare, cu importante documente. a Bibliotecii Muzeului Național din Praga și a Arhivelor Statului din Florența).Dar nu mai puțin meritorie este, așa cum spuneam, reușita organizatorilor în ceea ce am putea numi „modalitatea de expresie" a expoziției, „tonul" și „ritmul", „replicile" coerente. pline de sensuri, pe care și le dau exponatele — o dinamică, un dramatism prin care este obținută, odată cu informațiile istorice propriu-zise — multe mai puțin cunoscute, cîteva inedite — tensiunea e- moțională atit de necesară unei acțiuni autentice de cultură și educație.De pildă, înainte de a fi prezentată ca fapt. Unirea este prezentată ca idee, ca dominantă, din cele mai vechi timpuri, a spiritualității oamenilor de pe pă- mînturile românești Iar Ideea unității naționale este prezentată, potrivit a- devărulu! istoric. în permanentă și indisolubilă legă

tură eu Ideea de libertate socială și de independență națională și cu aceea a năzuinței poporului nostru de dezvoltare materială și spirituală pașnică. De pildă, imaginea celebrei metope de pe Columna Traiană în- fățișînd primirea de către romani a soliei de pace a dacilor îsi află continuarea semnificativă și firească în documentul iconografic înfățișînd pe solul lui Basarab I care aduce lui Carol Robert mesajul-aver- tisment : „Numai să vă întoarceți cu pace (...) pentru că, dacă veniți și mai mult înăuntrul țării, nu veți putea nicidecum să ocoliți primejdia." Avertisment neluat în seamă, atitudine care avea să justifice aspra „lecție a Posadei", prezentată și ea în expoziție. Moment deplin ilustrativ pentru vitejia strămoșilor, pentru iscusința lor în a-și apăra țara, în a-I da putere și măreție (cum reiese și din impresionanta titulatură înscrisă într-un document de la 23 noiembrie 1406, sub semnătura lui Mircea cel Bătrîn).Sînt mărturiile unei așezări în timp și spațiu trainice și prestigioase. Pe care o vor ilustra, în continuare. în mod strălucit, un lancu de Hunedoara, con

ducător al luptei antioto- mane („întunecind —■ după Papa Pius al Il-lea — cu numele său pe toți ceilalți" și sporind faima „românilor din coapsa cărora s-a născut") ; un Ștefan cel Mare („O. bărbat demn de admirat !...“ exclamă, In pergamentele sale, cronicarul polon Jan DJugosz), sau un Vlad Țepeș, faimos, în epocă' și în posteritate, pentru cinstea sa. pentru înverșunarea luptei sale Împotriva asupririi străine....Toate acestea apar în panourile expoziției — cu limpezimea cu care ni le-a lăsat istoria — pa Imagini ale continuității luptei românilor pentru unitate și independență și. totodată, ca firești izvoare, ca îndreptățite și imperioase impulsuri date epocalei ridicări a Iui Mihai Viteazul... Dacă un cronicar străin”il aseamănă pe Mihai ca un fulger, putem afirma — și expoziția o demonstrează elocvent — că fulgerul nu s-a ivit din senin, ci chemat, pregătit de experiența trecutului, de starea țărilor române. Sugrumate la „încheietura" a două mari imperii hrăpărețe — otoman și austro-ungar — a- cestea ajunseseră, din cauza birurilor, la sapă de lemn (țăranii ajunseseră să-și vîndă pămînturile, iar în legătură cu aceasta un document al epocii precizează : „„.ei au fost oameni slobozi, apoi de mare sărăcie și nevoi grele ei și-au făcut moșiile vînzătoare").în secvențe mari, defini

torii — dar agrementate cu detalii de mare forță expresivă — expoziția prezintă, in continuare, într-o excelentă armonie a volumelor. desenului și culorii, toate etapele epopeii iul Mihal Viteazul. Cu punctul ei culminant — Unirea. Cu tragicul crepuscul — u- ciderea din Cîmpia Turzil. Cu zorii de nădejde pe care exemplul Viteazului — prestigioasă figură a lumii și epocii lui, a eternității istorice — îi deschide în conștiința urmașilor...Desigur, o expoziție trebuie văzută, jar rostul unei cronici nu este acela de a „povesti" exponatele. Totuși. nu putem să nu transcriem aici, de pe fila cărții englezului Richard Knolles, apărută la Londra în 1603 — „In plin Shakespeare" — un tulburător portret al Viteazului ; ..... un nobil domn numit Io Mihai, fiul lui Petru, voievodul acestei țări, Muntenia... care a fost bine cunoscut poporului spre cinstea tatălui său: prerogativele nașterii sale, farmecul persoanei sale și înălțimea staturii sale, tot așa și dragostea sa pențru țara sa. bunătatea față de egalii săi, curtoazia față de inferiori, faptele sale drepte și alte virtuți nobile ale minții sale eroice..., adînca sa înțelepciune și rapida sa anticipare, dulcele și plăcutul său grai... l-au făcut pe Mihai voievod al Munteniei. iar oprimatul și aproape pierdutul său stat... a început acum să aspire la li

bertatea-! și onoarea-i străveche". Un document de e- pocă proiectînd cu exactitate, peste veacuri, atît chipul fizic al domnitorului, cit și statura lui spirituală. Dar, mai cu seamă, arătind cit de limpede apăreau contemporanilor aspirațiile și lupta lui Mihai, semnificația prezenței lui in fruntea românilor. Și, totodată, adueînd. în mod lapidar. argumentul permanenței, în veacurile care au urmat, a luptei românilor pentru îndeplinirea marelui ideal al Unirii....Adică întocmai ce-și propune — și izbutește să afirme — expoziția de la Muzeul de istorie, a cărei ultimă parte prezintă evenimente și chipuri de seamă ale veacurilor care au urmat, toate luminate de ideea luptei pentru Unire și Independență. („Numele său este nemuritor și supranumele de Viteazul va rămîne totdeauna legat de acela al lui Mihai", scrie ginditorul și revoluționarul M. Kogălniceanu. „A-l uita pe Mihai Viteazul, acum și întotdeauna, ar fi să ne uităm pe noi înșine, să părăsim menirea noastră..." întărește marele cărturar

patriot Nicolae lorga. Iar strălucitul teoretician și militant socialist C. Dobrogea- nu Gherea precizează : „în- tr-o tară care are nenorocirea ca o parte din trupul ei să fie sub stăpînire străină, întregirea țării e o dorință comună a tuturor cetățenilor. Această dorință e în afară de discuție").Astfel, expoziții așază o punte plină de semnificații între trecut, între evenimentul celebrat și prezentul socialist al patriei, cind aura idealului împlinit luminează cugetele și simțirile, oțelește voințele întregii națiuni. „Mihal Viteazul — spunea secretarul general al partidului — a realizat unirea celor trei principate românești — pentru puțin timp din nefericire — într-un singur stat. Trădarea boierilor și lipsa de unitate i-au ajutat pe cotropitorii străini să-l infrîngă pe marele voievod, să infrîngă de multe ori a- ceste principate. Poporul n-a încetat insă niciodată să năzuiască spre țelul Unirii".Acest țe! — fapt Istoric împlinit prin lupt.e și jertfe — este astăzi păstrat și con

solidat, prin voința întregului popor, sub înțeleaptă conducere a Partidului Comunist Român — este ide- en-concluzie, ideea-legă- mînt pe care expoziția o propune vizitatorilor. Iar aceștia slnt — și vor fi — în aceste zile, din ce in ce mai mulți. O frumoasă inițiativă face să se perinde prin fața emoționantelor panouri, a vitrinelor — din care nu lipsesc armele de epocă, tipărituri definitorii ale timpului, costume de la 1600, material cartografic relevant — zeci și zeci de tineri, veniți din toate colțurile țării — cu școala, cu grupa studențească, cu e- chipa profesională — ca la o prețioasă lecție de istorie în care se perindă, cum spune istoricul patriot : „înaintea ochilor fiilor, cîteva pagini din viața eroică a părinților". Spre pildă, îndemn și însuflețire pentru azi, pentru viitor. Căci de la documentul istoric la lecția civică emoționantă nu este declt un pas. Pe care realizatorii expoziției au 'știut să-l facă.
Petre DRAGU

DIVERS
„Naufra- 
giați“ 
pe Argeș— Alo, aici balastiera Găeștî I Doi muncitori de-ai noștri se află în pericol, blocați în albia Argeșului de o viitură puternică. Vă rugăm să ne ajutați să-i salvăm.Rămași pe o insuliță, In mijlocul apelor care amenințau să-i măture din clipă în clipă, cei doi muncitori au trăit momente dramatice, agățîndu-se, disperați, de cite un buștean rostogolit de viitură. Ceilalți, pe maluri, neputînd interveni, le făceau semne de încurajare. Deodată, deasupra capetelor, naufragiațil au auzit zbîrnîitul unui elicopter, pilotat de loco- tenent-colonelul Nicolae Licu și maiorul Iuliu Suba. Deși zburau pe o vreme potrivnică și în condiții dificile de coborîre. cel doi piloți au reușit să lanseze scara salvatoare. Cu miinile încleștate de ea, cei doi au plutit deasupra apelor învolburate, fiind aduși pe mal și salvați. încă o dată, elicopteriștii s-au dovedit la înălțime 1
Al 11-lea

Secvențe obscure la orele dare 
ale dimineților noastre de muncă 
Dialoguri la bar și cafenea cu oameni care trebuiau să fie la slujbă...10. 11. 12... sau oricare dintre orele dimineții. Ceea ce sugerează în primul rînd invocarea acestora este imaginea unor secvențe de muncă. Spunem 10 și un strungar îșl va aminti a cîta piesă prinsese In universalul strungului său : spunem 11 și inginerul se va duce cu gîndul la probele In care tocmai intra un nou utilaj ; spunem 12 și este poate ora cînd un șofer sosea din cursă. Iar un elev Iși termina lecțiile. Si așa mai departe. Fiindcă orele dimineții (firește pentru aceia care nu lucrează după-amiaza ori noaptea) sînt orele muncii. Iată de ce, în urma unor investigații din ultima vreme — cu sprijinul unor lucrători de miliție din Inspectoratul municipiului București — în lumea celor care Iși toacă timpul prin localuri, ne-am oprit asupra a ceea ce lese la Iveală din unele „nevinovate" zăboviri prelungite prin localuri....Barul hotelului „Victoria", aproape de ora prînzului. Cine să fie perechea tînără și simpatică, cu aer de vacanță 7 Junele se recomandă :— Dumitru Ionel.— ...Așa, în mijlocul zilei 7 Nu lucrezi nicăieri 7— Cum să nu. La telecomunicații. secția IV Titan. Poftiți și legitimația...— Și s-a terminat lucrul 7— Păi. să vedeți, am dus niște acte la noi la centrală.Pe tînăra sa însoțitoare o cheamă Teodora. Are 16 ani, elevă de liceu. Tata lucrează, mama lucrează. Și dacă tot nu mai era nimeni acasă, fata a ieșit „puțin" în oraș cu Ionel. Scoală ar avea după- amiază, cu lecțiile stă bine („le știu, n-am probleme"), așa că-și îngăduie, cu de la sine voie, hoinăreala, în ce-1 priyește pe Ionel— după cum a reieșit din relațiile primite de la serviciu — o rupsese de vreo două săptămîni cu munca la secția Titan. Să fie o simplă coincidentă Intre nemuncă și statui prin baruri și între asta șl dezinvoltura cu care ne-a mințit 7 Fapt care dă măsura și mai exactă a alunecării spre existenta parazitară. a coroziunii morale pe care o produce abdicarea de la muncă....Pe masă — una din mesele de la „Bar Union"— pachetul de țigări lungi, peste el bricheta, alături

paharul In care aburește o licoare cu nume exotic, savant dozată cu gheată si lămîie. Un client „subțire" ...Petre Badea se „respectă". Vorbește cu vădită Inclntare despre sine, despre meseria lui de electronist și cînd pomenește numele întreprinderii — Fabrica de elemente pentru automatizări — ai crede că-i e mai dragă chiar decît casa părintească. Și mat-mai să-l credem 1 Dar prea era mare distanta între frumoasele sale vorbe despre electronică și prezența stranie. în puterea zilei, la acest bar. Ca atare, am procedat la legitimări reciproce. Ghinion ! De aici încolo, conversația a avut numai de pătimit. Buna dispoziție și

dea. din strhda Pîncota nr. 90. umbla, bine mersi, cu legitimația întreprinderii In buzunar I Vă întrebați cum de se pot întîmpla a- semenea lucruri 7 Cum se face că oameni care muncesc alături — dintre care unii, prin tnsăși natura funcției lor. au obligația să controleze atent felul cum îsi fac datoria cei din subordine» lor — nu știu nimic din ce se netiece cu unul din aceștia 7 în cazul de față, explicația este ușor de dat : șefii săi, ca si organizația de tinerei din secție l-au scăpat oe Badea din mtnă. „ajutîndu-I" prin nepăsarea lor să se rună de profesie, de colectivul de muncă. Fapt cu atît mal regretabil, cu cîtt> așa cum ni s-a spus la'
In lumina Codului etic, 

societatea te întreabă: 
CUM TRĂIEȘTI, CUM MUNCEȘTI?

farmecul junelui de 24 de ani s-au destrămat brusc ; din lungile și întortocheatele „negocieri" care au urmat nu s-a putut înțelege decît atît : că el și încă un coleg ar fi fost trimiși să schimbe niște rezistente la un calculator. Mai departe 7 Ba că le-ar fi dat voie inginerul să plece și să termine totul a doua zi. ba că ar fi plecat ei de îndată ce i-a scăpat inginerul din ochi... Adevărul 7— N-am trimis pe nimeni zilele acestea la vreun calculator, ne-a spus inginerul M. Burduja. Nu-mi amintesc de nimic asemănător, decît poate... da. lucrarea de acum un an... Dar Badea nici nu mai e In fabrică !— Cum așa 7 Doar ne-a arătat legitimația de serviciu.— Ciudat — se miră Inspectorul de personal I. Boancă — la noi In scripte nu apare că ar fi plecat !Pînă la urmă, misterul s-a lămurit : de două luni electronistul de la bar nu mal lucra în fabrică. Pur și simplu, într-o bună zi nu mai venise la lucru. De întrebat Insă, nu-și bătuse nimeni capul să întrebe unde o fi, ee face și — dacă s-a lăsat de muncă — din ee trăiește. La personal figura mai departe In evidență („dacă n-a făcut nimeni referat" 7 1). Iar In timpul acesta. Petre Ba

întreprindere, era un tinăr cu reale aptitudini In meserie....Cam ce-ar putea fi niște oameni care, ziua Ia ora 11. stau netulburati la taclale la „Cafeneaua veche" din strada Covaci 7 Turiști 7 Niscaiva pensionari sau oameni aflat! în concediu 7 Nu. Cei cinci erau colegi de serviciu — aflați In orele de... muncă — făcînd parte din aceeași unitate — întreprinderea de construcții și prestări servicii din cadrul U.J.C.C. Ilfov : Daniela Tvașcu (încadrată ca auxiliar — „știți, nu sînt posturi în schemă") ; Virginia Calotă (sef ouncț de lucru) : Blidaru Pelișor (zidar : ar fi avut, cum a pretins ulterior, recuperare) ; Gheorghe Anton (zidar : aflat, susținea. în curs de angajare) : Maria Simîon (gestionar de materiale).— Sintem In pauză șl plecasem să căutăm plăcintă...Prilej de glume nesărate. Blidaru Impinge mai tncolo paharul de coniac, fetele Iși lasă pentru o clipă țigările și cafeaua. Sînt elegante, dezinvolte, vesele :— N-am făcut nimfe rău. Sperăm că nu ne dați la ziar....Zece minute mai tlrzfu ne aflam In biroul directorului întreprinderii. Virgil Munteanu. Dumnealui con-

sultă o listă des „auxiliari? (se pare că aceștia ar fi un fel de murfcitdrf cară nu-s chiar muncitori, ar face cam ce fac cei din personalul TESA. dar n-ar fi Încadrați totuși la TESA...) și. întrucit eroii noștri nu se aflau înscriși acolo, se cere concursul serviciului „Personal". Iar pînă să vină răspunsul, tovarășul director. în acord cu constatările noastre, ne face niște confidente stupefiante :— Știți, moștenim de la vechea conducere o situație dificilă : fel de fel de oameni care se pare că nu prea fac ce-ar trebui să facă. Dar. vedeți, mi-ar trebui ceva la mină, un proces-verbal. o constatare scrisă... Altfel, dacă iau o măsură mai radicală riscăm ca respectivul s-o conteste la tribunal și pe urmă ne trezim că trebuie să-l reprimim...Cu alte cuvinte, să vină „cineva", de nu se știe unde, ca să-i servească pe tavă conducerii unității niște constatări scrise, imbatabile, la adăpostul cărora, ehe, să vezi atunci ce disciplină întronăm I Ciudat... Ne-am fi așteptat ca tovarășul director, auzind despre aceste abateri, să ia pur și simplu foc și să inițieze fără intîrziere cuvenitele măsuri. Există munci, de teren, sarcini de serviciu (ceea ce n-a fost cazul în episodul din „Cafeneaua veche") care implică deplasări și pentru a căror îndeplinire trebuie să i se acorde omului cuvemitul credit. Dar nu fără a-l îndruma. fără a-l controla. Nu fără a ști în orice zi cine ce are de făcut, unde se află și de ce se află acolo. Fiindcă a nu ști unde se ăflă oamenii (acei oameni despre care am mai scris și pe care nu rareori îi găsesc controalele miliției prin baruri) pe care-i conduci, de a căror activitate ești răspunzător înseamnă a încălca înseși atributele fundamentale ale funcției de conducător, înseamnă a închide ochii tn fata indisciplinei, a da apă la moară celor, e drept putini, care capătă astfel sentimentul că „se poate".Nu, în societatea noastră nu se poate trăi așa. Fiindcă drept, echitabil este ca fiecare să dea cît i se cere să dea la locul pe care-1 ocupă și să nu profite in nici un fel pe seama colectivității.
Dinu POPESCU 
Dumitru TIRCOB

Popas 
la „Hanul Morilor"în drum spre litoralul Mării Negre, pe șoseaua de largă circulație E—15. în apropiere de Hirșova, turiștii români și străini găsesc un ideal loc de popas al cooperației de consum. Este vorba de „Hanul Morilor", o construcție într-un stil arhitectonic original, sub forma unei mori de vînt. Unitatea dispune de locuri de cazare confortabile în han sau în căsuțe din zid. precum și de o braserie și un restaurant cu terasă, un bar de zl. chioșcuri de răcoritoare și desfacere a produselor de artizanat, precum și un spațiu de parcare auto.In fotografie : „Hanul Morilor". unitate a cooperației de consum.

t V
In legătură cu vizita oficială de 

prietenie în țara noastră a dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Bul
garia, condusă de tovarășul To
dor Jlvkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, posturile noas
tre de televiziune vor transmite 
direct :

în jurul orei 10,00, de Ia Palatul

Republicii, ceremonia «emnăril 
documentelor oficiale româno-bul- 
gare ;

în jurul orei 10,30, de la Sala 
Palatului Republicii, mitingul 
prieteniei româno-bulgare ;

în jurul orei 12,30 — de la Aero- 
Bortul Internațional Bpcureștl- 

topeni — ceremonia plecării de
legației.

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoalâ.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germani. 
18,50 Tragerea Loto.
19.00 Tinerii tsî cîntă tinerețea.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

20.00 Film artistic : „Rîsete în para
dis".

21.30 Mai aveți o întrebare ?
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17.30 Telex.
17.35 Muzică si veselie De 16 mm.
17.50 Film artistic : „Misterioasele

bile de aur" — o producție a 
studiourilor bulgare de televizi
une. Premieră pe tară.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Armonii intime : Seară Johannes 

Brahms.
20.35 Viața economică a Capitalei.
20.50 Bjblloteca pentru toți : Matelu 

Caragiale (I).
21.35 Telex.
21,40 Film serial : Kojak.

Premiera la televiziune

„Livada cu vișini"De-a lungul anilor, televiziunea a manifestat un interes constant pentru dramaturgia cehoviană. astfel incit recentul, spectacol cu ultima dintre piesele lui Cehov— „Livada cu vișini"— se înscrie într-o preocupare de mai lungă durată.Cehov și-a subintitulat ultima piesă drept comedie și a- cest lucru a indus în eroare pe multi dintre cei care s-au apropiat de dramaturgia sa. Pe atunci nu se crease încă un termen adecvat pentru noul gen dramatic și nici nu putea fi creat, deoarece noua dramaturgie și-a a- flat începutul chiar în piesele iui Cehov. Abia evoluția ulterioară a dramaturgiei, determinată de teatrul cehovian, a dus la constituirea unui concept nou, cel de farsă tragică. Și a- ceasta este probabil definirea cea mai e- xactă a marilor piese cehoviene.Este lucrul pe care Cornel Todea, regizorul spectacolului de teatru TV, l-a înțeles foarte bine, nu ca o speculație exterioară, ci ca un mod intim de abordare a capodoperei cehoviene. care și-a găsit o inițială, remarcabilă întruchipare în scenariu, in adaptarea pentru TV a „Livezii cu vișini". în primul rind este vorba de ponde

rea deosebită pe care o capătă Semeonov- Pișcik (interpretat magistral de Vasile Ni- țulescu) și Charlotta Ivanovna (în interpretarea uneori pur și simplu uluitoare a Gildei Marinescu). Sînt niște personaje privite îndeobște ca secundare și pitorești. ■ care de data aceasta însă devin personaje-cheie ale farsei tragice, purtătoare de voce ale*  spiritului piesei. un fel de proiecții ale linei lumi care se prăbușește fără regrete și fără speranțe, de care ne despărțim poate rîzînd, dar conștienți de inconștiența tragediei celor care o compun.în spectacolul lui Todea asistăm la o reconsiderare de profunzime a principalelor personaje și, prin urmare, a principalelor relații stabilite înăuntrul piesei. Ra- nevskaia (Gina Pa- trichi), Gaev (Fory Etterle), Trofimov (Virgil Ogășantt), Epi- hodov (Ștefan Radoff) slnt personajele care suferă cele mai esențiale îmbogățiri de sens, ceea ce a determinat și o foarte ingenioa- ■ să și în același timp îndrăzneață distribuție. susținută In spectacol de interpretări excepționale.Toate acestea au dus la reevaluarea u- nor serii Întregi de situații ale piesei. Semnificativ ne apare felul în care este tratat ac

tul al IV-lea. în spectacolele obișnuite, a- cest act nu face de- cit să continue (fals) o acțiune care în fond s-a epuizat : livadaa fost cumpărată de Lopahin (personaj interpretat de George Constantin), foștii stă- pîni trebuie să plece și asta e cam tot. Todea a știut să pună punct unde trebuie și să transforme actul al IV-lea într-un fel de imagine suprapusă, imaginea prelungită a' unei case zăvorite, peste un moșneag muribund (Firs. în remarcabila interpretare a lui Luchian Botez), în timp ce in jur se aude zgomotul unei lumi care se dărimă, părăsită grăbit și iresponsabil.Spectacolul mai are încă o calitate : este atracțios, sînt foarte multe lucruri nu numai profunde și funcționale. dar pur și simplu frumoase : muzica lui Johnny Rădu- canu. decorul lui Florin Gabrea și Virgil Luscov, imaginea și mișcarea de aparat (mai ales din actul al II-lea. sub semnătura lui Constantin Chel ba. și din actul al IV-lea. sub semnătura Edvigăi Adelman) și o parte din costume.Teatrul TV a înregistrat cu „Livada cu vișini" o remarcabilă reușită.
Leonida 
TEODORESCU

Măsuri de generalizare a primei trepte de liceu
(Urmare din pag. I)și internat, precum și al burselor de întreprindere. De exemplu, vor primi burse 45 la sută din numărul eievilbr care se pregătesc pentru a deveni muncitori în industria minieră, construcții, metalurgie-sectoare calde, agricultură. Ca și în anul trecut, se interzice încadrarea în producție în perioada activităților școlare sau cuprinderea la cursuri de calificare, ucenicie și în școli profesionale a promovaților clasei a VIII-a a școlii generale din promoțiile anilor 1975 și 1974, In afară de cei care au împlinit virsta de 16 ani pină la data de 15 iunie a anului de absolvire. Tinerii care împlinesc virsta de 16 ani pină la această dată pot opta fie pentru continuarea pregătirii în treapta I de liceu, fie pentru încadrarea In producție.

— Ce innoiri intervin tn ceea 
ce privește tipurile și profiluri
le liceelor ? Cum va fi organizat 

• liceul agroindustrial și care 
sini principalele sale obiective ?— Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, s-a analizat, împreună cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, profilul invățămihtului liceal agricol, în vederea asigurării pregătirii muncitorilor calificați pentru acest sector de activitate, ținîndu-se șeama de ponderea tot mai mare pe care o are munca mecanizată In agricultură, precum și de creșterea volumului și gradului de complexitate a activității industriale la sate. în vederea îmbunătățirii pregătirii elevilor in concordanță cu cerințele ac

tuale și de perspectivă în acest domeniu de activitate, recenta hotărire a guvernului prevede transformarea liceelor agricole in licee agroindustriale. care vor funcționa cu profilurile agricol și mecanic. Prin profilul agricol se vor pregăti: agronomi-mecanizatori. horticultori-mecanizatori, zootehniști-mecanizatori și veterinari, care să stăpînească tehnologiile de lucru și să ininuiască toate utilajele și instalațiile specifice. Prin profilul mecanic se vor pregăti muncitori care vor lucra în întreprinderile de reparații și atelierele mobile din agricultură, pe șantiere cu utilaje de Îmbunătățiri funciare. în sistemele de irigații, precum și in alte sectoare de activități cu caracter industrial de la sate. în scopul bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ In aceste licee. împreună cu Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor se întocmesc programe de măsuri pentru dotarea laboratoarelor și atelierelor corespunzător profilului.
— Ce ne puteți spune despre 

îmbunătățirea rețelei invăță- 
mintului liceal ? Care slnt noile 
unități liceale și ce caracter au 
ele 1— Pentru îmbunătățirea rețelei în- vățămintuiui liceal, în vederea asigurării necesarului de cadre în funcție de dezvoltarea economică si socială a județelor, recenta hotărire prevede înființarea a 22 licee industriale în 19 județe, transformarea unor licee real-umaniste în licee industriale și comasarea unor licee in vederea realizării unor unităti puternice. capabile să folosească mai judicios baza materială de care dispun.

— Ce măsuri vor fi adoptate 
pentru asigurarea spatiilor de 
invățămint și dotarea laboratoa
relor potrivit cerințelor actuale 
și de perspectivă ale procesului 
de invățămint din licee ?— în vederea realizării unei bune pregătiri teoretice și practice a elevilor din licee și din filialele acestora. ,hotărîrea prevede ca ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să asigure spațiile de învă- tămînt. dotarea laboratoarelor și atelierelor din unitățile școlare ce le sînt. subordonate. Se stabilește, de asemenea, ca pe bază de programe să se organizeze. In spațiile existente în unitățile economice sau. acolo unde aceasta nu este posibil. în spatii amenajate ori construite cu mijloace simple, ateliere de producție centru practica productivă a elevilor din licee și din filialele acestora.Asigurarea cuprinderii tuturor tinerilor — ne-a spus în încheiere tovarășul Vasile Alexandrescu — într-o formă de școlarizare obligatorie cu durata de 10 ani. prin generalizarea primei trepte de liceu, este o îndatorire patriotică a tuturor cadrelor didactice, inspectoratelor școlare, conducerilor de centrale industriale și întreprinderi, familiilor, care slnt chemate să acționeze. în continuare, cu răspundere, sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, pentru transpunerea în viată a acestor importante prevederi,

Mihai IORDANESCU

Profesorul Petre Diaconu, din 
Olăneșii, «-a intilnit cu o bătri- 
nă care abia mai putea să te 
țină pe picioare.

— Ce at, măicuță, ți-e rău 7
— Rău. maică. Rău de tot...
P. D. a dus-o imediat la un 

control medical la policlinica din I ora?. De aici, a transportat-o cu l mașina proprie la spitalul din I Rm. Vilc.ea, unde a fost imediat 
internată. „O să încercăm — a 
spus medicul de gardă — să fa
cem tot ce depinde de noi. dar I să știți că mama dv. nu arată 
bine deloc". Ce rost avea ca I P.D. să-l spună că nu-i e ma- I mă ? Deunăzi, bătrir.a Elena
Brănescu, îrj virsta de peste 85 I de ari. a ieșit din spital și acum 
se simte bine La rîndu-i, se 

| interesează mereu de profesorul 
care i-a dat ajutor și pe care 

' il consideră ca pe fiul ei. I 11-lea. Căci ceilalți 10 copii 
care-i are sînt.. risipiți in I atitea colturi de țară.

Șapte
norocoși

Al 
pe 
tot

Cu autocamionul 21—BN—1269, condus de șoferul Emil Căinar, călătoreau spre locul de muncă încă șase lucrători de la I.F.E.T. Bistrița. în comuna Coșbuc, datorită unei defecțiuni tehnic», șoferul a pierdut controlul volanului. Autocamionul a căzut în gol de la vreo 4—5/metri și s-a răsturnat, cu roțite în sus, în rîul Sălăuța. Cei șase și cu șoferul șapte erau în pericol să se înece Dar toți șapte au făcut ce-au făcut, ajutindu-se unul pe altul, și au reușit, cu chiu, cu vai, să iasă de sub camion și din apă. Sosit în grabă, un echipaj al miliției s-a minunat foarte, văzîndn-i teferi pe toți șapte. Ni s-a spus că întimplarea lor rămîne tn antologia evenimentelor automobilistice. Întrucit asemenea finaluri norocoase se înregistrează atît de rar. Incit sînt aproape incredibile. O fi. Dar tot mai bine era mașina... nu se răsturna.
Invitație 
la nuntă

dacă

De patru ani de zile, Gheor- 
ghiță Hlaghie din satul Joldești, 
județul Botoșani, n-a mai dat pe 
acasă. Nu s-a certat nici cu pă
rinții, nici cu sora, nici cu fra
tele lui, Culiță, care istorisește 
intimplarea intr-o scrisoare pri
mită ieri la redacție. „L-am cău
tat peste tot — ne scrie Culiță — 
dar degeaba. Nu vi mai spun 
că măicuța se topește ca o lumi
nare de dorul lui. Poate nu în
drăzneam să mă adresez „Fap
tului divers", pentru că aveți dv. 
destule alte probleme mai im
portante, dar sintem In pragul 
unui mare eveniment in fami
lie : sora mea și a lui Gheorghi- 
ță are nuntă pe 22 iunie (adică 
poimiine). cum la noi e obi
ceiul să vină tot satul la nuntă, 
vă închipuiți ce greu o să ne fie 
fără Gheorghiță. Ca să nu mai 
zic că și fetele il așteaptă la ioc, 
că e flăcău mare și cu armata 
făcută. Dacă 1 intre timp s-o fi 
însurat și el. cu atit mai bine. 
Vom fi mai multi și petrecerea 
mai mare". Vnde ești. Gheor- 
qhiță ?

Cu vițelul 
în tren

fnCălătorilor care așteptau 
stația C.F.R. Ulmeni pe Someș, 
județul Maramureș, trenul per
sonal 4939 spre Cehu-Silvaniei 
li s-a părut ciudat faptul că pe 
peron și-a făcut apariția o fe
meie cu un vițel.

Trenul sosește Vocea con
ductorului se aude pină depar
te : „Poftiți in vâgoaneee !“

Grăbită, lumea urcă. Femeia 
trage de vițel și se duce cu el 
la ultimul vagon, face semn 
unui bărbat și... hopa cu vițelul 
sus. Negăsindu-i l.oc intr-un 
compartiment, l-a priponit pe 
culoar. Întrucit blocase intrarea, 
unul din călători dă fuga ta un 
ceferist și-i arată vițelul. Numai 
așa femeia a fost nevoită să-și 
coboare patrupedul, care se uita 
la trenul ce se depărta ca... vi
țelul la poarta nouă.

Rubrlcâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”

(
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Cu privire la convocarea 
sesiuniiLa 24 iunie, la Budapesta sg vor deschide lucrările celei de-a XXIX-a Sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

C A. E. R.în conformitate cu înțelegerea realizată, sesiunea se va desfășura la nivelul șefilor de guverne ale țărilor membre ale C.A.E.R.
PMA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI EXECUTIV 

Al PROVINCIEI SOCIALISTE AUTONOME VOIVODINAPreședintele Consiliului Executiv al Provinciei Socialiste Autonome Voivodina, Nikola Kmezici, a părăsit joi tara noastră. în drum spre patrie, oaspetele iugoslav s-a oprit la Timișoara, unde s-a întllnit cu președintele Comitetului executiv al
Consiliului popular al județului Timiș, Mihai Țelescu, și a vizitat întreprinderea „Electrotimiș", precum și unități agricole și obiective so- cial-culturale din comuna Variaș.(Agerpres)

Lucrările Conferinței europene 
a comitetelor naționale UNICEFJoi au continuat in Capitală lucrările celei de-a XXI-a Conferințe europene a comitetelor naționale ale Fondului Națiunilor Unite pentru copii — UNICEF.Primul document supus atenției participanților la reuniune a fost Raportul Comitetului consultativ permanent prezentat de directorul acestuia, D. Bult-Francis. Dezbaterile, care au avut loc apoi, s-au referit la activitatea comitetului de la precedenta conferință, din anul trecut și pînă acum, relevînd necesitatea Întăririi legăturilor UNICEF cu alte organisme și organizații în vederea-sporirii fondurilor destinate acțiunilor de ocrotire a copiilor.Vii dezbateri a suscitat documen- *”l privind intensificarea activității uNICEF și a comitetelor sale națio- ntue In domeniul educării copiilor și a tinerei generații în spiritul idealurilor de pace, prietenie și apropiere între popoare, prezentat de Comitetul național român. Subliniindu-se că epoca actuală stă sub semnul luptei pentru dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni, pentru reducerea decalajelor economice dintre state, decalaje generate de vechile raporturi economice bazate pe inegalitate, dominație și exploatare, s-a evidențiat necesitatea instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, a unor relații democratice între state, ceea ce va avea implicații favorabile în primul rînd asupra situației copiilor, a tinerei generații dornice să se dezvolte conform aspirațiilor proprii. S-au arătat, totodată, preocupările țării noastre pentru a da viată acestor principii.Documentul a prezentat, totodată, viziunea românească asupra solu-

ționării problemelor tinerei generații, viziune care se caracterizează prin- tr-o abordare complexă sub multiple aspecte — politic, economic, social- cultural.Numeroși participant! la discuții au salutat inițiativa românească, apreciind-o ca o contribuție importantă și calificînd-o drept o abordare constructivă a problematicii educației copiilor și tineretului.Vorbitorii au prezentat experiența diferitelor comitete naționale în domeniul educației, al popularizării acțiunilor UNICEF. S-a subliniat necesitatea intensificării acțiunilor educative, editarea unor lucrări documentare care să ajute la o mai largă informare, la propagarea spiritului de cooperare între popoare in acest domeniu.în încheierea lucrărilor de Joi Conferința europeană a comitetelor naționale ale Fondului Națiunilor Unite pentru copii —- UNICEF a adresat un mesaj de salut Conferinței mondiale a Anului Internațional al Femeii, ale cărei lucrări se desfășoară în Mexic.
♦în aceeași seară, pe scena Teatrului Național din Capitală a avut loc, sub genericul „Omagiu copiilor lumii", un spectacol festiv oferit cu ocazia desfășurării celei de-a XXI-a Conferințe europene a comitetelor naționale pentru UNICEF.La acest spectacol, organizat sub egida Comitetului npțional român pentru UNICEF, și-au dat concursul interpreți de frunte ai scenei noastre, cunoscute formații corale, precum și ansambluri artistice alcătuit* * din copii.

© Teatrul Național București (sala 
mare) : Soldatul Svejk — 19.30, 
(sala mică) : îmblînzirea scorpiei 
- 19,30
• Filarmonica „George Enescu"

(Agerpres)

Știri culturalee La Brașov a fost inaugurată joi după-amiazâ noua Casă a științei și tehnicii pentru tineret. Construcția, cu arhitectură specifică zonelor montane, ridicată în centrul orașului, este prevăzută cu săli pentru desfășurarea activității cercurilor auto, radioteleviziilne, cibernetică, aero- modele, croitorie, etc., precum și cu o bibliotecă tehnică și o sală de festivități.• Ansamblul folcloric „Timișul" din Timișoara a inaugurat, joi. stagiunea de vară a formațiilor artistice locale cu un mare spectacol de cintece și jocuri populare românești, dat în cinstea colectivelor din Întreprinderile care și-au îndeplinit planul cincinal și a fruntașilor în producție din industria timișeană.• La Făgăraș s-au încheiat manifestările din cadrul Decadei culturii si artei făgărășene. Timp de o săp- tămînă, aici s-au desfășurat numeroase activități culturale la care și-au adus contribuția oameni de știință și cultură, artiști profesioniști și amatori.• Joi a început la Suceava festivalul de etnografie și artă populară „Comorile Tării de Sus". La ediția din acest an — a patra — iau parte rapsozi și creatori de folclor din zona de nord a Moldovei, colecționari de artă populară, muzeografi, cercetători.Manifestările au fost inaugurate cu vernisajul unei expoziții de artă populară bucovineană organizată la Casa de cultură a sindicatelor din localitate. în aceeași zi a avut loc un moment poetic intitulat „Poeți suceveni la izvoarele poeziei populare". (Agerpres)

Vizita delegației militare de prietenie 
a Armatei Populare Chineze de EliberareMinistrul apărării naționale, general de armată Ion Ionlță, a primit, joi, delegația militară de prietenie a Armatei Populare Chineze de Eliberare, condusă de Țăng Șau-șan, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, comisar politic al trupelor din Șenian, care face o vizită oficială în țara noastră.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au luat parte Li Tin-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, și Li Iun-ci, atașatul militar aero și naval.

★Joi după-amiază a avut loc în Capitală o întîlnire a delegației militare chineze cu generali și ofițeri,

maiștri militari, subofițeri și militari în termen din garnizoana București.Au fost prezenți Li Tin-ciuan. ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, Li Iun-ci. atașat militar aero și naval, membri ai ambasadei.în cadrul acestei manifestări au luat cuvîntul generalul-maior Gheor- ghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului politic superior al armatei, și Țăng Sau-șan. conducătorul delegației militare chineze. întîlnirea a constituit o vie expresie a sentimentelor prietenești dintre militarii români și militarii chinezi, întemeiate pe relațiile de tip nou, statornicite între cele două țări și popoare.
A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 12/1975Revista se deschide cu editorialul : Colaborare rodnică, activă cu țările socialiste, cu toate statele lumii. în continuare sînt inserate articolele : „Avuția națională a României socialiste (II)", de MANEA MANES- CU ; „Cooperarea economică dintre țările socialiste membre ale C.A.E.R.", de CONSTANTIN MOISUC ; „Strategii ale dezvoltării omenirii", de MIRCEA MALIȚA ; „Eficiența economică — obiectiv prioritar al controlului financiar-bancar", de EMIL HATOS. Rubrica Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor cuprinde articolul „Identitatea vorbei cu faptele" de MIHAI 8TOIAN.La rubrica Consultații, ION MI-

TRAN semnează articolul : „Programul — carta fundamentală ideologică, teoretică și politică a partidului". La rubricile Creația literar-artistică și Pagini de istorie sînt inserate materialele : „Literatura și condiția umană a epocii noastre" de AUREL MARTIN, respectiv „Romanitatea „Vlahilor" de DUMITRU BERCIU.Rubrică Din mișcarea comunistă și muncitorească mondială cuprinde articolul : Criza sistemului capitalist in dezbaterea partidelor comuniste din țările capitaliste ale Europei" de ION MUȘA.Revista mai cuprinde obișnuitele rubrici Curente și idei, Cărți și semnificații. Revista revistelor, Cuvîntul cititorilor.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

Mircea iica in ani) - medalie de aur 
co o performanță remarcabilă: 599 p - 

record mondial egalat

HANDBAL

La întreprinderea minieră Rm. Vîlcea

Ample lucrări de autoutilareConcomitent cu eforturile depuse pentru îndeplinirea sarcinilor curente cerute de desfășurarea normală a producției și d« îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal, colectivul de muncă ds la întreprinderea minieră Rm. Vilcea se preocupă asiduu și de perfecționarea continuă a proceselor tehnologice.— Zilele acestea — ne spunea Inginerul Mircea Ciriperu. directorul întreprinderii — a intrat în funcțiune, la sectorul de exploatare a calcarului, o nouă linie de fabricație realizată integral cu forțele proprii ale unității. Totodată, prin modificarea unei linii de recircuitare, s-a reușit să se dubleze capacitatea de extracție și, în ultimă instanță, să se asigure o cantitate mult mai mare de calcar solicitat ca materie primă de către Combinatul de produse sodice Govora.Ample lucrări de modernizar*

au fost efectuate și la celelalte sectoare de exploatare ale întreprinderii. Bunăoară, prin dotarea cu un concasor, două bun- căre de însilozare, elevatoare cu cupe, benzi transportoare și alte utilaje — toate realizate prin autoutilare și după o concepție originală în atelierul mecanic central al întreprinderii — capacitatea de măcinare a feldspa- tului de la secția Brezoi a crescut de peste 5 ori, acoperindu-se astfel o bună parte din cererile economiei. Sînt, de asemenea, în faza finală de execuție mai multe utilaje, elevatoare, un uscător etc. cu care urmează să fie înzestrată vechea linie de recuperare a feldspatului. Conform studiului tehnico-economic elaborat în acest scop, prțn dotarea cu noile utilaje se va reuși să se asigure recuperarea integrală a feldspatului. (Ion Stanciu, corespondentul „Scîn- teii").

Campionatele europene de tir — e- diția a' Vil-a — au început ieri, la poligonul Tunari din apropierea Capitalei. Competiție de mare anvergură — pe care țara noastră are pentru a patra oară cinstea s-o organizeze (ediția inaugurală, acum 20 de ani, a avut loc tot la Tunari) — campionatele continentale reunesc de a- ceastă dată pe cei mai valoroși trăgători în probele de armă cu glonț, între care și două probe olimpice. Una dintre acestea s-a desfășurat ieri și. cum prea bine anticipau specialiștii, a prilejuit o pasionantă luptă, încheiată cu rezultate de excepțională valoare. Este de remarcat că în rindul fruntașilor probei, domi- nind cu autoritate întrecerea (armă liberă, calibru redus — 60 f, poziția culcat) ș-au situat și sportivii români.impresia Cea mai puternică a produs-o tînărul Mircea Ilca (elev la Liceul de chimie din Arad). El a realizat un punctaj excelent (599 puncte, record mondial și european egalat), cucerind astfel titlul european. „Speranțele noastre în prîslea echipei — ne spunea antrenorul emerit Petre Cișmigiu — se dovedesc întru totul îndreptățite. Serios, muncitor, int.r-o permanentă luptă cu sine însuși, căutînd mereu să se autodepă- șească, Mircea răsplătește, la cei 17 ani ai săi, încrederea de a fi fost selecționat. Acum e printre titulari, în echipa reprezentativă, la o probă in care România deține, de altfel, racordul mondial" (n.n. — 2 330 p, la C.M. din 1969. la Plsen - Cehoslovacia).Un rezultat deosebit a realizat șl Eugen Satala. Cu 598 p, sportivul român s-a clasat pe locul al doilea. Medalia de bronz a fost cîștigată de Lajos Papp (Ungaria) — 597 p.Deși Mircea Ilca și Eugen Satala s-au comportat atît de bine, totuși, din cauză scăderilor celorlalți trăgă-

tori români, formația noastră reprezentativă a ocupat abia locul al cincilea .în clasamentul pe echipe. Medalia de aur a revenit echipei Poloniei (2 372 p), urmată de cele ale R. D. Germane și Cehoslovaciei (ambele cu Cite 2 369 p).Pentru astăzi, de la ora 8.30, este prevăzută cea de-a doua probă olimpică din cadrul „europenelor" : armă liberă, calibru redus, 50 m (trei poziții, 120 f), precum și prima probă din cadrul Campionatelor internaționale de tir ale României.
I. DUMITR1U

Echipa feminina 
a României a ciștigat 
turneul de la PragaTurneul internațional feminin de handbal desfășurat la Praga s-a încheiat cu victoria echipei României, care a terminat neînvinsă competiția, totalizînd 6 puncte și un golaveraj de 51—30. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile Cehoslovaciei — 4 puncte. Ungariei — 2 puncte și Cehoslovaciei B — zero puncte.în partida decisivă, handbalistele românce au învins cu scorul de 14—13 (10—8) prima reprezentativă a Cehoslovaciei.într-un alt joc. formația Ungariei a întrecut cu 13—11 (6—5) selecționata secundă a Cehoslovaciei.

ÎN GÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL i Programul 

competițiilor europene 
intercluburlZURICH 19 (Agerpres). — La viitoarea ediție (1975—1976) a competiției internaționale de fotbal pentru „Cupa U.E.F.A." vor participa 64 de echipe.. Din Italia, R. F. Germania și Anglia se vor putea înscrie cita patru echipe, iar dip Spania și Suedia cite trei. 19 țări, printre care România. Ungaria, Grecia, R. D. Germană și U.R.S.S.. vor avea dreptul să înscrie cite două echipe.Un comunicat a! Uniunii europene de fotbal (U.E.F.A.) a anunțat eă meciurile primului tur vor avea loc la 17 septembrie și 1 octombrie, ur- mînd ca partidele din turul doi să se dispute la 22 octombrie și 5 noiembrie. U.E.F.A. a reținut aceste date și pentru celelalte două competiții europene interduburi — „Cupa campionilor europeni" și „Cupa cupelor". Tragerea la sorți pentru toa-

STAȚIUNEA FELIX SE EXTINDE ȘI SE MODERNIZEAZĂ

te cele trei competiții ale U.E.F.A. va avea loc, la 8 iulie, la Zilrich.
POLO : „Trofeul Jadran" 

a Început cu o mare surprlzSîn prima zi a tradiționalului turneu internațional de polo pe apă dotat cu „Trofeul Jadran". care se desfășoară în localitatea ' iugoslavă Budva, selecționata S.U.A. a reușit o surprinzătoare victorie, cu scorul de 6—5 (1—1, 2—0, 3—2, 0—2) în fața redutabilei reprezentative a Iugoslaviei. Partida a fost condusă de arbitrul român Corne] Mărculescu.în celelalte două meciuri, selecționata U.R.S.S. a întrecut cu 9—4 (2—0, 3—0, 3—3, 1—1) echipa Cubei, iar reprezentativa Ungariei a dispus cu 5—3 (2—0, 2—1, 1—0, 0—2) de formația Italiei.
NATAȚIE t Două recorduri 

mondiale in decurs de 24 oreLa Long Beach (California) se desfășoară în aceste zile concursul de selecție al înotătorilor americani in vederea apropiatelor campionate mondiale de natație, programate luna viitoare la Caii (Columbia).După ce în sâriile probei de 200 m liber a stabilit un nou record al lumii cu timpul de l’51”41/100. Bruce Furniss a ciștigat finala cu 1’50”89TOO, corectînd astfel pentru a doua oară, în decurs de 24 de ore, recordul mondial.în cursa feminină de 200 m mixt, Kathy Heddy a realizat un nou record național, fiind cronometrată cu 2’20”86/100.
BASCHETîn Sala sporturilor de la Floreasca au început ieri întrecerile celui de-al IlI-lea Campionat internațional feroviar de baschet feminin. Primele rezultate înregistrate : România — Ungaria 77—36 ; U.R.S.S. — sel. București (junioare) 65—60 ; R.P.D. Coreeană — Cehoslovacia 62—54. întrecerile continuă astăzi.

REPUBLICA CUBA

Greu accesibilă, partea orientală a Cubei a fost, pînă de curind, o „zonă albă", mai puțin marcată de adîncile prefaceri e- conomice prezente la tot pasul pe teritoriul tării insulare. Cuba socialistă, angajată in lupta pentru dezvoltarea armonioasă a întregului teritoriu, a declanșat bătălia pentru recuperarea acestei zone. cunoscute sub numele de Gran Tierra — a treia mare regiune după San Andres de Caiguanabo și La Guane, cuprinsă în viitoarea înnoirilor.Gran Tierra este a- șezată pe șapte terase marine ce eoboai ă spre Punta de Maisi. Are un sol extrem de accidentat, brăzdat de rîuri repezi și presărat cu vegetație alpină. O singură cultură s-a practicat in trecut în aceste locuri aspre — cafeaua. Micile așezări ale cultivatorilor erau complet izolate de principalele

baze moderne, eu ajutorul mijloacelor mecanizate. Suprafețele cultivate cu cafea însumează în prezent peste cinci mii de hectare, recoltele obținute aici avînd o mare pondere în producția națională de cafea.Paralel cu extinderea acestei culturi ’ au fost puse bazele unor
CORESPONDENȚA 

DIN HAVANA

centre urbane dinzonă.Transformarea s-afăcut in baza unuiplan complex de dez-voltare economică. Cafeaua a continuat să ocupe primul loc în cadrul activităților locale, insă cultivarea ei a fost organizată pe

noi activități econo- rrtice. S-au dezvoltat zootehnia și exploatarea lemnului, care au găsit aici condiții naturale prielnice. Pe pășunile îptinse cresc numeroase cornute de rasă sunerioară. încă în primii ani după revoluție au fost plantați peste două milioane de arbori, care au ajuns acum ia maturitate. în curind va începe exploatarea acestei noi bogății a regiunii.în planul de dezvoltare economică a Gran Tferrei. care înglobează o arie de 178 kilometri pătrați. s-a prevăzut, totodată, crearea unor condiții cit mai bune de muncă

și viață. Micile așezări de altădată, în care a- bundau colibele acoperite cu frunze de palmier, au fost reconstruite, pretutindeni făcîndu-și apariția blocuri de locuințe în culori pastelate, ce împrumută o notă aparte peisajului alpin. Aceste construcții ridicate în numai cîteva luni au fost u- nite intre ele printr-o rețea de drumuri, care au pus capăt secularei izolări a oamenilor și ipcurilor. Oamenii au adăugat acestei zone și alte însemne ale noului : 35 de școli, frecventate de peste 4 009 de copii, o centrală electrică, un spital, creșe, o farmacie și un oficiu poștal, redacția unui săptămi- nal care ajunge pînă în cele mai Îndepărtate colțuri ale regiunii. Iar Asuncion, capitala regiunii, așezare cu numai 7 case înainte de revoluție, este acum centrul dinamic al unei zone e- conomice prospere, incit s-ar putea spune că toate cele șapte terase ale Gran Tierrei se subsumează unei a opta terase, superioare — aceea a progresului.
Mihai FABIAN

în Sahel adie din nou 
vîntul speranței„Un vînt de speranță suflă din nou în Africa de vest, scrie revista „JEUNE AFRIQUE". După ce seceta a fost mai mult sau mai puțin Îndepărtată, oamenii se gindesc la reconstrucție. în cursul ultimilor șase ani, intr-adevăr, seceta a pîrjo'it această regiune cu o brutalitate fără precedent. Șase țări, considerate printre cele mai sărace din lume, respectiv Mauritania, Senegal, Mali, Volta Superioară, Niger. Ciad, au sfirșit prin a fi transformate partial în deșert. Această zonă a Sahelului acoperă o suprafață de 2 500 000 kmp și este locuită de o populație de aproximativ 6 milioane de oameni — economia sa caracterizîndu-se prin' creșterea vitelor în nord și culturi cerealiere în sud.Abandonînd pămîntu! calcinat de soare, lipsite de orice mijloc de viață, populații întregi au pornit în bejenie spre sud, in căutare de apă. Pentru a salva țeptplul, multi păstori n-au ezitat să se priveze ei înșiși de redusele lor rezerve de apă. Totul a fost însă în zadar. Drumul a fost prea lung și a sfirșit. cel mai adesea, în tabere mizere de refugiați. Bilanțul : mii și mii de morți. Cit privește turmele : patru milioane de schelete flanchează drumurile. Pierderile sint evaluate la 500 milioane de dolari. Scăderea producției de cereale este estimată la aproape 50 la sută.Ajutorul internațional a oprit catastrofa. Peste un milion de tone de cereale au fost trimise în zonă, iar medicamente au sosit din toate colțurile planetei. Țările africane vecine au deschis frontierele lor păstorilor veniți din nord. Autoritățile țărilor afectate de secetă au luat măsuri în favoarea celor năpăstuiti. Mauritania, de exemplu, a suspendat pentru cinci ani, începînd din 1972, impozitele pe turmele de animale. Mali și Niger i-au urmat exemplul, în Senegal s-au deschis liste de subscripție, salariatii contribuind cu leafa pe o zi.Aceste eforturi au fost recompensate și de natură. De un an, ploile au început să cadă peste pămîntu! calcinat. Evident, nu toate problemele au fost rezolvate. Va mai fi nevoie de o lungă perioadă pentru ca a-

ceastă zonă să intre in circuitul economic normal.In Senegal, autoritățile reorganizează producția agricolă. După ce a scăzut la 430 000 de tone in 1973, producția arahidelor urmează să atingă în acest an 725 000 tone. Această relansare Va avea un efect binefăcător asupra restului economiei. întruqît arahidele constituie jumătate din exporturi și reprezintă trei cincimi din încasările din agricultură. în pofida unor greutăți care mai există in a- numite regiuni din Mauritania, guvernul consideră că „starea de urgență" s-a terminat. Punctul delicat rămîne totuși creșterea vitelor ; pierderile șeptelului se ridică în unele cazuri la 90 Ia sută. Autoritățile s-au angajat să distribuie peste trei mii de capete de bovine păstorilor celor mai năpăstuiti.Clementei naturii i s-a adăugat In 1974 schimbarea regimului în Niger. Potrivit observatorilor, luarea puterii de către militari a dus la o raționalizare mai judicioasă a rezervelor și o distribuire mai echitabilă a ajutorului exterior. Locuitorii taberelor de refugiați se reîntorc în prezent în satele lor și își reiau activitățile. Va trebui totuși să treacă vreo cinci ani pentru ca șeptelul «ă se refacă cit de cit. în ceea ce privește culturile agricole se constată de pe acum un progres : recolta h crescut de la 600 000 tone în 1973 la 800 000 tone în 1974. în Ciad se pun speranțe în lansarea unei campanii denumite „operația agricultura".în ultimele două țări, Volta Superioară și Mali, echilibrul rămîne încă precar. Contrar situației din Volta Superioară care mai suferă încă de secetă, în Mali s-au semnalat inundații in septembrie 1974.Situația din Sahel relevă In orice caz că doar o politică de dezvoltare comună poate salva această regiune. Este concluzia la care s-a ajuns, de altfel, la Ouagadougou, capitala Voltei Superioare, în cadrul unui comitet interstatal de luptă împotriva secetei. între timp, o serie de proiecte au fost puse in lucru, de exemplu : barajul de la Mantali pe fluviul Senegal. barajul Selinge pe fluviul Niger. acțiuni desfășurate în cadrul Organizației pentru valorificarea bazinului fluviului Senegal".

începînd din acest an, stațiunea balneoclimaterică Felix — Oradea a devenit și un amplu șantier. Pe baza schiței de sistematizare, care fixează în miniatură stațiunea „Felix- 1980", se construiesc complexe sa- natoriale și hoteluri noi, ștranduri șl spații comerciale. Directorul Oficiului județean de turism Bihor, Eugen Coif, ne pune în temă cu principalele preocupări privind modernizarea stațiunii Felix, care ișl sporește posibilitățile de cazare și tratament, pentru a răspunde tot mai numeroaselor cereri din partea

celor care doresc să vină aici să-și îngrijească sănătatea. Datorită noi- ,lor complexe hoteliere și baze de tratament, date în folosință în ultima perioadă, circa 16 000 de oameni ai muncii din tară au beneficiat, în primele cinci luni din acest an, de binefacerile apelor termale de la Felix. Acestora li se adaugă și oas- Feți din numeroase țări ale lumii, n prezent se execută lucrări de extindere la complexul sanatorial „Felix" pentru încă 400 locuri pentru cazare, se construiește hotelul „Belvedere", care va dispune de

bază de tratament proprie și de un spațiu comercial de alimentație publică. în paralel se fac pregătiri pentru începerea lucrărilor de construcție a complexului hotelier „Poenița", care va dispune de 306 locuri pentru cazare și o bază de tratament, precum și pentru construcția celei mai mari baze sana- toriaie din Felix, care va avea 1 300 locuri pentru cazare, cam tot atîtea pentru alimentație publică, precum și o mare bază de tratament. în apropierea complexului sanatorial

„Felix" au început lucrările de execuție a unei moderne baze de tratament în aer liber, care va funcționa atît în sezonul de vară, cit și în cel de iarnă. La sfîrșitul acestei luni se va da in folosință un nou și modern ștrand în aer liber. „Apollo".„Felix-1980" va fi nu numai un Izvor de sănătate, ci și un cadru arhitectonic și de agrement de o rară frumusețe. (Dumitru Gâță, corespondentul „Scînteii").

TENISJoi, în cadrul turneului internațional Masculin de tenis de la Nottingham au fost înregistrate cîteva rezultate surpriză. Jucînd excelent, Roscoe Tanner (S.U.A.) a reușit să-1 elimine cu 7—5, 6—3 pe marele favorit Jimmy Connors (S.U.A.). în semifinale. Tanner ii va întîlni pe Roche (Australia), care l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe americanul Ashe. Australianul Phil Dent a dispus cu 4—6. 6—2, 7—5 de un alt favorit, ar- gehtineanul Vilas, iar olandezul Olc- ker a ciștigat cu 6—4, 3—6, 6—3 jocul cu australianul Carmichael.

vremea
Icr( in țară : Vremea 8-a menținut în general frumoasă, cu cerul variabil. în sud-estul țării. în rest, cerul a prezentat înnorări accentuate și au căzut ploi locale, mai ales sub formă de averse. însoțite de descărcări electrice. Frecventa acestora a fost mai mare după-amiaza în Banat. Crișana, vestul și nordul Olteniei. jumătatea de vest a Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei. Izolat au mai căzut averse de ploaie în Transilvania și Maramureș. în zonele Plopana. Oncești — din Mol

dova si Tg. Mureș. Sărmas — din Transilvania s-a semnalat grindină.Timpul probabil pentru 21, 22 și S3 Iunie. In tară : Vreme în general călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate îndeosebi în zona de deal și de munte, unde vor cădea averse locale de ploaie. însoțite de descărcări electrice. în rest, averse izolate. Minimele vor fi cuprinșe noaptea între 10 și 20 de grade, iar maximele vor urca ziua pînă la valori cuprinse Intre 20 și 30 grade. I i București : Vreme în general călduroasă. Cerul va fi variabil, favorabil ploii după-amiaza. Vînt moderat. Temperatura ușor variabilă.

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 an! : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5120)
— 17,15; (5121) — 20,15, PATRIA - 
9: 11,45: 14,30: 17,15: 20. FESTIVAL
— 8,45: 11; 13.30; 16: 18.30; 21. Ia 
grădină — 20.
• Ultimul pistolar din Cross 
Creek : SCALA — 8.45: 10,45: 
12.45; 14.45; 16.45; 19: 21,15. BUCU

REȘTI — 8,45; 10.45; 12.45; 14,45; 
16,45: 18,45; 21, Ia grădină — 20,15, 
FAVORIT — 9.15: 11,30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30, GRADINA DINAMO
— 20,15.
• Hyperion ; CASA FILMULUI — 
io; 12: 14: 16: 18: 20.
O Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în 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 : 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 : 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 
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• Zilele trădării j 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 : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13: 
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. GRADINA TITAN - 20.15.
© Winetou (seria a TII-a) — 10; 
12,15: Oameni cu aripi — 14.30 
Fete în uniformă — 16.30 : Viata 
și epoca judecătorului Roy Bean

— 18,45; 20,45 : CINEMATECA
(sala Union).
• Ultima zăpadă de primăvară :
GRIVITA — 9; 11.15; 13.30; 18;
18,15; 20.30, BtJZEȘTI — 9: 11,15: 
13.30; 16: 18.15: 20.30. la grădină -
20,15.
• Pirați! din Pacific — Insula co
morilor : LUMINA — 9; 12.15: 16: 
19.
• Marea cursă : BUCEGI — 16. 
la grădină — 20.15. POPULAR — 
15.30; 19.
© Comedie fantastică : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15. CO- 
TROCENI — 14; 16: 18: 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : GIULEȘTI - 15.30; 18: 20.30. 
© Un horoscop cu bucluc s 
MUNCA - 16: 18: 20.
© Recompensă pentru șerif : FLO
REASCA - 15.30: 18; 20,30. TOMIS

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18. Ia gră
dină — 20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Primăvară tristă î DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18: 20.15.
© Jerry traficantul : FERENTARI
— 15.30: 18.
• Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : FERENTARI — 20.15.
© Jane Eyre î 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-am uzăm : 
CRÎNGAȘI — 16: 18.15.
© Ulzana — căpetenia apașilor î 
RAHOVA — 16; 18.
• Răfuiala : FLACARA - 15.30: 
18: 20.15.

© Joc de pisic! j VIITORUL — 
15,30: 18: 20,15.
• Trandafirul negru î VITAN — 
15,30; 18.
• Cel șapte magnifici : GRADINA 
VITAN — 20,15.

teatre 

(Ateneul Român) : Concert vocal- 
Simfonic. Dirijor : Mircea Crîstes- 
cu — 20.
A Opera Română : Bal mascat — 
19.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
• Teatrul ..I. Vasileacu*  : Capete 
rotunde șl capete țugulete — 
19,30.
O Teatrul satiric-muzîcal „C. Tă- 
nase**  (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... Diverse — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : Țară bogată-n fru
museți — 18.30.
• Teatrul „Țăndărică4' (la Școala 
69 din cartierul Balta Albă) : 
Sînziana și Pepelea — 19.30.

LOTO
CÎSTIGURILE TRAGERIIDIN 13 IUNIE 1975Extragerea I : cat. I : 1 variantă 23 la sută autoturism Dacia 1300 și 1 variantă 10 la sută a 28 000 lei ; cat. 2 : 3,05 a 16 085 lei ; cat. 3 : 4,65 a 10 550 lei ; cat. 4 : 15,35 a 3 196 lei ; cat. 5 : 82.70 a 593 lei ; cat. 6 ; 107,35 a 457 lei.Report categoria 1 : 709 707 lei.Extragerea a H-a : cat. A : 1 variantă 100 la sută autoturism Dacia 1300 și 1 variantă 10 la sută a 7 000 lei : cat. B : 3.65 a 11 452 Iei ; cat. C : 2.95 a 14 170 lei ; cat. D : 12,80 a 3 268 lei : cat E : 52.25 a 800 lei ; cat. F : 147.65 a 283 lei ; cat. X : 1 592.05 a 100 lei.Report categoria A : 97 613 let
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CIUDAD DE MEXICO

BeschMerea Conferinței mondiale 
a Anului biternational al femeii. CIUDAD DE MEXICO 19 — Corespondentul Agerpres transmite : La Ciudad de Mexico au început joi lucrările Conferinței mondiale a Anului internațional al femeii, prima manifestare de acest fel ce se desfășoară sub egida O.N.U. Conferința este chemată să elaboreze o serie de programe care să asigure afirmarea plenară a femeii in viata societății, participarea sa activă la lupta generală a omenirii pentru progres și civilizație, pentru colaborare și pace. Un accent deosebit va fi pus asupra necesității afirmării femeii în lupta pentru destindere, securitate și pace, pentru instaurarea unor relații internaționale noi. democratice. bazate pe deplina egalitate intre state, pe respectarea independentei și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne și asigurarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, potrivit voinței și aspirațiilor proprii.Lucrările conferinței au reunit a- proximativ 10 000 de delegate din 1-19 de țări, reprezentante a 14 mișcări de eliberare națională, printre ele numărîndu-se personalități de frunte ale vieții politice internațio,- nale.Din România participă o delegație condusă de tovarășa Lina Ciobanu. membră a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor.

Condamnare fermă 
a regimurilor rasiste 

de la Pretoria și SalisburyLISABONA 19 (Agerpres). - „Regimul de la Pretoria a intensificat teroarea împotriva poporului nami- bian și, mai ales, împotriva membrilor Organizației Poporului din A- frica de sud-vest (SWAPO)“ — se arată în comunicatul oficial dat publicității. la Lisabona, la încheierea lucrărilor Comitetului pentru decolonizare al O.N.U. Documentul menționat cere autorităților rasiste de la Pretoria să pună capăt terorii și actelor de represiune, să renunțe la politica de bantustanizare în Namibia (închiderea populației autohtone în adevărate lagăre — denumite bantustane) și să înceteze ocuparea ilegală a Namibiei.In ce privește teritoriul Zimbabwe (Rhodesia), Comitetul pentru decolonizare a apreciat că nu poate fi vorba de independența acestuia pînă cînd puterea politică nu va aparține majorității populației africane. S-a subliniat, totodată, că orice probleme privind teritoriul și populația Zimbabwe trebuie să fie examinate Împreună cu reprezentanții Consiliului Național African — organism care grupează cele trei mișcări de eliberare — Uniunea Națională Africană Zimbabwe (ZANU), Uniunea Poporului African Zimbabwe (ZAPU) și Frontul de eliberare din Zimbabwe (FROLIZI).
★Președintele Portugaliei, generalul Francisco da Costa Gomes, a evidențiat, într-un discurs, rostit la sesiunea Comitetului pentru decolonizare al O.N.U., eforturile depuse de țara sa pentru a asigura desfășurarea pașnică a procesului de decolonizare a fostelor teritorii portugheze. El a declarat că Portugalia va ști să-și o- noreze responsabilitățile, ajutînd noile state de limbă portugheză. în a- celași timp, președintele Gomes și-a exprimat speranța că „țările cele mai dezvoltate și organismele comunității internaționale vor contribui și ele, acordind ajutor dezvoltării acestor state". DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

LIMA

Profunde prefaceri in domeniul economic

Ședința de deschidere a conferinței a fost prezidată de Kurt Waldheim. secretarul general al O.N.U. In cuvîntarea sa. K. Waldheim a spus : „Nu ne putem permite să nu folosim talentul, experiența și înțelepciunea unei jumătăți din locuitorii planetei, dacă dorim să rezolvăm marile probleme economice și sociale cu care sîntem confruntați la nivel local, național și internațional". Vorbitorul a subliniat că discriminarea bazată pe sex este la fel de dăunătoare ca și discriminarea rasială. „Sîntem aici pentru a privi cu realism societatea contemporană, pentru a recunoaște deschis diferențele cu care istoria și tradițiile au marcat națiunile, pentru a traduce în viață obiectivul Cartei Națiunilor Unite de promovare a progresului social. Trebuie să vedem în perspectivă interesele umanității", a arătat, în încheiere. secretarul general al O.N.U.De asemenea. în ședința inaugurală, președintele țării-gazdă. Luis Echeverria Alvarez, a rostit o alocuțiune în care a relevat condiția femeii din țările lumii a treia și principiile înscrise în „Carta drepturilor si îndatoririlor economice ale statelor". expresie a necesității instaurării unei noi ordini economice internaționale.Lucrările conferinței se vor desfășura în ședințe plenare și pe comisii.
PHENIAN

Șeful statului 
cambodgian a primit pe 
ambasadorul RomânieiPHENIAN 19 (Agerpres). — La 17 iunie ambasadorul Republicii Socialiste România la Phenian, Dumitru Popa, a fost primit de prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian și președintele Frontului de Uniune Națională al Cambodgiei. Prințul Norodom Sianuk a exprimat sincere mulțumiri pentru sprijinul permanent și multilateral acordat de România poporului cambodgian în îndeplinirea aspirațiilor sale naționale.
FRANȚA

Cele trei partide ale stîngii iși realm atașamentul 
față de programul comun de guvernămînt

seul Măsuri de militarizare a vieții sociale

Convorbiri româno-egiptene
„Țările arabe apreciază in mod deosebit eforturile 

depuse de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea păcii

in OrientulCAIRO 19. — Corespondentul nostru transmite : La Alexandria s-au încheiat convorbirile oficiale între George Macovescu, ministrul român al afacerilor externe, și Ismail Fah- mi, vicepremierul și ministrul afacerilor externe al R.A.E. Au fost examinate unele probleme ale vieții internaționale actuale, îndeosebi ultimele evoluții ale situației din Orientul Apropiat. De asemenea, s-a e- fectuat o trecere în revistă a relațiilor bilaterale.De ambele părți s-au exprimat satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-egiptene și convingerea că există largi posibilități de extindere a lor pe cele mai diverse planuri.Totodată s-au desfășurat lucrările primei sesiuni a Comitetului comun, a cărui înființare a fost hotărîtă. in 1974, de către șefii de stat ai celor două țări. In cadrul Comitetului comun, ambele părți au relevat cu satisfacție rezultatele fructuoase înregistrate pînă acum în colaborarea e- conomică bilaterală. S-a procedat la o examinare amănunțită a cooperării economice și a schimburilor comerciale dintre cele două țări.In domeniul cooperării economice și tehnice, s-au analizat, în detaliu, modul în care au fost îndeplinite a- cordurile existente, precum și înțe-
★Joi, George Macovescu a avut o întrevedere cu Mahmud Riad, secretarul general al Ligii Arabe. Cu acest prilej, ministrul român al a- facerilor externe a reafirmat sentimentele de prietenie și solidaritate ale poporului român cu eforturile popoarelor arabe de a se dezvolta în mod independent, cu aspirațiile lor de progres, prosperitate și pace.S-a procedat, totodată, la un schimb de vederi asupra situației actuale din Orientul Mijlociu și a- supra activității politico-diplomatice care se desfășoară în prezent pentru soluționarea conflictului din această parte a lumii.Secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad, a relevat cu satisfacție interesul și preocupările pe care guvernul român, personal președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, le-au manifestat 

au hotărît să încredințeze comitetului de legătură sarcina de a pune în practică studierea următoarelor probleme :— Criza internațională a capitalismului și cea a societății franceze, precum și consecințele lor asupra tuturor păturilor sociale (salariați, agricultori, clase mijlocii) ;— Problemele Europei, ale securității și păcii pe continent ;— Apărarea și lărgirea libertăților.După cum a declarat Robert Fabre la sfîrșitul reuniunii, „delegațiile au procedat la un schimb de vederi direct și aprofundat asupra situației politice și a raporturilor dmtre cele trei formații. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de simpatie și încredere".
După cum apreciază observatorii, aceste măsuri ale regimului dictatorial al lui Pak Cijan Hi reprezintă un nou pas pe calea transformării teritoriului sud-coreean într-un lagăr militar, autoritățile reacționare spe- rind ca prin militarizarea vieții sociale să reprime mai ușor manifestările de opoziție față de politica regimului antinațional.

satisfacerea necesităților de oțel din producție proprie. Una din cele mai mari întreprinderi industriale, rafinăria de la Ho. a intrat recent în funcțiune, cu o producție inițială de 150 000 de tone de cupru electrolitic superior. Odată cu creșterea și diversificarea industrială, se lărgește aria de explorare și de exploatare a resurselor naturale (căzut petrolului din Amazonia sau al cuprului din Cuajone), chemate să aprovizioneze industria de prelucrare și să asigure importante cantități de devize.Sectorul de stat și-a dovedit astfel capacitatea de orientare și organizare pe baze noi a activității industriale, imprimind întregii economii o dezvoltare dinamică.în același timp, reforma agrară reprezintă una din expresiile esențiale ale marilor prefaceri economice și sociale care au loc în Peru, în cei șase ani de la proclamarea reformei — care a început cu exproprierea marilor complexe agroindustriale de pe coastă — a fost desființată proprietatea moșierească pe o suprafață de peste cinci milioane de hectare. Circa 216 000 de familii de țărani au pornit pe calea unei vieți noi, deschi- zindu-li-se perspectiva participării directe la eforturile generale pentru-progresul economic și social al țârii. Formele de organizare instituite in acest sens, „Cooperativele agricole de producție", „Societățile agricole de interes social" și „Comunitățile țărănești", constituie începutul acestei participări. Reforma se află in plină desfășurare, în luna ianuarie au fost expropriate alte 72 006 de hectare.In acest nou context, al schimbărilor structurale de ordin politic și economic, se deschid larg porțile eliberării, ale justiției sociale pentru poporul peruan.
Eugen PO?

Mijlociu"legerile convenite între ceî doi președinți cu ocazia întîlnirilor la nivel înalt din ultimii ani. S-a insistat, în mod deosebit, pe finalizarea unor acțiuni de cooperare și stabilirea concretă a obiectivelor industriale și a- gricole care urmează să se realizeze in cadrul acordurilor și înțelegerilor bilaterale.Părțile au convenit să negocieze în detaliu crearea unor societăți mixte în domeniile agriculturii, industriei chimice, bancar etc.S-a stabilit ca în cadrul sesiunii a IX-a a Comisiei mixte româno-egiptene, care urmează să aibă Ioc în viitorul apropiat, să se convină realizarea, in etapa următoare, a unor noi obiective de cooperare economică și tehnică.Pentru promovarea schimburilor comerciale reciproce părțile au stabilit măsurile necesare, astfel ca importurile și exporturile să crească în conformitate cu cele stabilite de cei doi președinți.George Macovescu și Ismail Fahmi au semnat Programul de schimburi cultural-științifice pe perioada 1975— 1977 între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt.Ismail Fahmi a oferit un dejun la Alexandria în onoarea lui George Macovescu. In cursul dejunului, cei doi miniștri au rostit toasturi,
*constant pentru realizarea păcii în Orientul Mijlociu, arătînd că țările arabe apreciază în mod deosebit e- forturile depuse în acest scop.Ministrul afacerilor externe al României a fost primit de Refaat El Mahgoub, prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe. In cursul convorbirii a fost subliniată, de ambele părți, evoluția mereu ascendentă a colaborării prietenești româno- egiptene, exprimîndu-se convingerea, că relațiile dintre P.C.R. și U.S.A., dintre organizațiile obștești din cele două țări se vor dezvolta continuu.La întîlniri a participat Petru Bur- lacu, ambasadorul României la Cairo.

Donație a guvernului român 
pentru construirea 

„Centrului sănătății 
copilului" de la Varșovia
VARȘOVIA 19 — Corespon

dentul Agerpres transmite : Am
basadorul tării noastre la Varșo
via, Aurel Duca, a transmis, in 
numele Guvernului Republicii 
Socialiste România, ministrului 
Janusz Wieczorek, președintele 
Comitetului pentru construirea 
„Centrului sănătății copilului", 
O donație constind din instru
mente medicale destinate acestui 
spital. Spitalul-monument, ridi
cat in memoria celor 2 milioane 
de copii polonezi și a celor peste 
10 milioane de copii din întreaga 
lume care și-au pierdut viața 
in timpul celui de-al doilea 
război mondial, se construiește 
in apropiere de Varșovia cu a- 
jutorul unor donații din Polonia 
și străinătate.

în favoarea unei soluționări 
pașnice și democratice 

a problemei cipriote 
O rezoluție a A.K.E.L.NICOSIA 19 — Corespondentul A- gerpres transmite C.C. al A.K.E.L. a dat publicității o rezoluție asupra situației prezente din Cipru, in care subliniază că „sarcina principală și 

imperioasă rămine găsirea unei so
luții pașnice, democratice si reciproc 
acceptabile în problema cipriotă, pe 
baza rezoluțiilor O.N.U., care să asi
gure independența, suveranitatea. in
tegritatea teritorială si neangajarea 
Republicii Cipru, retragerea armate
lor străine de pe teritoriul cipriot, 
demilitarizarea Ciprului, eliberarea 
celor deținuți ți soluționarea proble
mei refugiaților, prin înapoierea a- 
cestora la căminele lor in condiții de 
securitate".

agențiile de presă transmit:
A 15-a sesiune a Came

rei Populare a R. D. Germa- 
jțg a avut loc, joi, la Berlin. Pe ordinea de zî s-au aflat înscrise, între altele, discutarea și adoptarea noului Cod civil al R.D.G., Legea cu privire Ia protejarea monumentelor și cea cu privire la rezolvarea cererilor cetățenilor de către organele de stat.

Guvernatorii celor mai im
portante state ale Braziliei — Sao Paulo, Minas Gerais și Rio Grande do Sul — și-au afirmat, în cursul unei reuniuni organizate la Belo Horizonte, „sprijinul total și necondiționat" față de politica de destindere și deschidere promovată de președintele Ernesto Geisel. Acțiunea politică inițiată de- guvernul federal corespunde intereselor naționale âle țării — a precizat guvernatorul statului Sao Paulo. Egydio Martins.

De Ia bazele americane 
din Tailanda vor fi retrase- Pină la 30 iunie, alte 87 avioane și alți 4 000 de militari, s-a anunțat de la comandamentul suprem al forțelor armate tailandeze, precizîndu-se că un document in acest sens a fost semnat de primul ministru Kukrit Pramoj. S-a menționat, totodată, că, numărul militarilor americani care vor părăsi Tailanda pînă la 30 iunie se ridică la 7 500.

Vizita delegației P. C. R. 
în DanemarcaCOPENHAGA 19 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv, viceprim-ministru al guvernului, care se află în Danemarca, a vizitat orașul Aalborg, unde s-a întîlnit cu primarul orașului, Ma

Constantin Tsatsos desemnat 
președinte al Republicii EleneATENA 19 — Corespondentul Agerpres transmite : Academicianul Constantin Tsatsos, candidatul partidului de guvernămînt „Noua Democrație", a fost desemnat, joi, președinte al Republicii Elene.întrunit în ședință plenară specială, parlamentul elen a ales pe noul șef al statului la primul tur de scrutin, cu 210 voturi pentru. (Panayotis Canellopoulos, contracandidatul lui Tsatsos, a întrunit 65 de voturi).După cum s-a anunțat Ia încheierea votului, președintele va depune jurămîntul, în fața parlamentului, vineri la ora 11,00, moment care va marca și preluarea oficială a atribuțiilor prezidențiale.Academicianul Constantin Tsatsos s-a născut la 1 iulie 1899. De profesie jurist, el a fost profesor la Facultatea de drept din Atena din 1930 pînă în 1946. Apreciat drept una dintre cele mal proeminente personalități

„Strîns legat de popor, P. C. Italian 
are o politică justă și clară“

Enrico Berlinguer despre semnificația rezultatelor alegerilor 
regionaleROMA 19 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul la o manifestație organizată la Roma, după anunțarea rezultatelor alegerilor regionale din Italia, Enrico Berlinguer, secretar general al P. C. Italian, a explicat factorii succesului obținut de comuniști. Intre altele, el a afirmat că P.C.I., strîns legat de poporul muncitor, are o linie politici generală justă și clară, care „propune alternativa bazată pe unitatea muncitorilor, pe acordul partidelor de stînga șl pe înțelegerea dintre forțele populare". In sfîrșit, la victoria comuniștilor în alegeri a contribuit faptul că, „pe baza experienței, italienii au devenit mai maturi și mai conștienți, și aceasta îi

Și in alegerile municipale forțele de stingă
au repurtatROMA 19 (Agerpres). — La Roma au fost date publicității și rezultatele definitive ale alegerilor municipale din Italia, care s-au desfășurat duminică și luni, paralel cu alegerile regionale și provinciale.După cum precizează agenția A.N.S'.A., aceeași tendință s-a înregistrat și • cu prilejul alegerilor pentru desemnarea membrilor consiliilor comunale, și anume, de scădere a numărului voturilor acordate Partidului Democrat-Creștin și de sporire a celor acordate Partidului Comunist Italian și Partidului Socialist Italian.în nordul Italiei, democrația-creș- tină a suferit eșecuri, mai ales la Milano, unde, pentru prima dată, P.C.I. a devenit cel mai mare partid al orașului, așa cum s-a întîmplat și la Veneția. Forțele de stingă au înregistrat, de asemenea, progrese in centrul peninsulei, P.C.I. și P.S.I. în- tărindu-și pozițiile tradiționale.în sud, democrat-creștinii și-au menținut pozițiile, cu excepția orașului Napoli, unde au ieșit victorioși

“ț---------
Comisiile muncitorești din Spania

își întăresc pozițiileMADRID 19 (Agerpres). — Acum zece zile au început, în întreprinderile din Spania, alegerile reprezentanților muncitorilor. Aceste alegeri, care se vor încheia la sfîrșitul lunii, au loc din patru în patru ani, sub supravegherea organizației sindicale controlate de guvern. Un total de 8 161 844 de muncitori urmează să a- leagă 367 435 de reprezentanți. Eî vor fi însărcinați cu desfășurarea negocierilor cu patronatul și aleg, a- deseori, delegați în diferitele orga

Convorbiri iugoslavo - 
cambodgiene. Ministrul afacerilor externe al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, Sarin Chak, și-a încheiat vizita în Iugoslavia. Sarin Chak i-a remis președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, un mesaj personal din partea șefului statului cambodgian, Norodom Sianuk. Oaspetele cambodgian a a- vut convorbiri cu Vladimir Bakarici, vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, cu Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal și secretar federal pentru a- facerile externe, cu alte oficialități.

Canada va furniza Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
Laosului și Cambodgiei un ajutor financiar de 10 milioane dolari, în vederea punerii în practică a programelor lor de reconstrucție națională — a anunțat ministrul canadian al afacerilor externe, Allan MacEachen. Contribuția guvernului canadian va fi distribuită celor trei țări prin intermediul Crucii Roșii Internaționale și al diferitelor organisme din cadrul O.N.U.

0 nouă ședință plenarăin cadrul negocierilor privind reducerea forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală a avut loc ieri la Viena — informează agenția T.A.S.S.

rius Andersen, cu Sven Eric Mortensen, președintele Organizației districtuale a Partidului Social-Democrat, și cu alți membri ai conducerii municipale și de partid. Au fost vizitate șantierele navale, precum șl alte obiective social-culturale din localitate.

ale vieții științifice și culturale din țara sa, el a fost ales, în 1961, membru al Academiei ateniene. Este autorul multor tratate și studii de drept, filozofie, științe politice, sociale și de literatură.în perioadele 1946—1950 și 1956— 1963 a fost deputat al Uniunii Naționale Radicale — E.R.E. Incepînd din 1945, a ocupat, aproape fără întrerupere, diferite portofolii ministeriale. In aprilie 1967, cînd a avut loc lovitura de stat militară, Constantin Tsatsos era ministru al justiției în guvernul Panayotis Canellopoulos.La 26 iulie 1974 este numit ministru al culturii și științelor în primul guvern de uniune națională format de Constantin Karamanlis, iar la alegerile din noiembrie același an a fost ales deputat pe listele partidului „Noua Democrație" și, ulterior, președinte al Comisiei juridice a parlamentului.

face să condamne din ce în ce mal puternic un mod de a guverna Care contravine intereselor populare".Pe de altă parte, secretarul general al P.C.I. a relevat că organele partidului vor evalua amploarea și consecințele acestor rezultate electorale și „vor adopta noi inițiative pentru a atinge obiectivele în vederea cărora a fost solicitat votul cetățenilor, și anume : ameliorarea condițiilor de viață și de muncă ale maselor largi populare, avîntul economiei și al producției, pe baze noi șl durabile, lupta împotriva corupției, pentru cinste și eficiență, pentru lărgirea democrației prin Intermediul participării, controlului popular, al asocierii și autoguvernării".
mari succesecomuniștii și socialiștii, pe seama pierderilor suferite de Partidul Socialist Democratic Italian (P.S.D.I.) și de partidele de extremă dreaptă. P.C.I. a devenit forța politică nr. 1 și în capitala țării, unde s-au ținut doar alegeri regionale.In urma alegerilor municipale. Partidul Democrat-Creștin a pierdut, în comparație cu precedentele alegeri generale, 1,8 la sută din voturi, Partidul Liberal Italian (P.L.I.) 2,1 Ia sută, iar neofasciștii (M.S.I. — dreapta națională) 3,4 la sută. P.S.D.I. s-a menținut pe aceeași poziție. In același timp, P.C.I. și-a sporit numărul voturilor cu 3,4 la sută, iar P.S.I. cu3.7 la sută. In sfîrșit, Partidul Republican Italian (P.R.I.) a înregistrat un ușor cîștig de voturi, de 0,5 la sută.Din totalul voturilor exprimate In cele 6 347 comune, P.D.C. a obținut34.7 la sută ; P.C.I. 32,2 la sută ; P.S.I. 13.3 la sută ; P.S.D.I. 5,8 la sută ; P.R.I. 3,6 la sută ; P.L.I. 2,3 Ia sută ; M.S.I. 5.5 la sută.

nisme ale organizației - sindicale. Dacă alegerile precedente s-au caracterizat printr-un mare număr de absenți, anul acesta se apreciază că vor participa circa 90 la sută din numărul muncitorilor. Rezultatele a- legerilor din majoritatea întreprinderilor mari din Madrid și Barcelona sint deja cunoscute. Peste 50 la sută din reprezentanții aleși în aceste uzine provin din rîndurlle „comisiilor muncitorești" cu orientare de stînga.

Șeful campaniei electo
rale a președintelui G. Ford, în vederea alegerilor din 1976, a fost desemnat secretarul forțelor terestre americane, Howard Calloway — a a- nunțat secretarul de presă al Casei Albe.

La 35 de ani de la lansa
rea apelului la rezistență 19 către generalul de Gaulle, la*  Londra, în iunie 1940, a avut loc o ceremonie la Mont Valerien, lingă Paris, locul unde hitleriștii au ucis peste 5 000 de participanți la acțiunile împotriva ocupanților.

Multiple măsuri pe plan economic și social întreprinse de guvernul peruan în ultimul timp atestă ho- tărîrea sa de a accelera procesul transformărilor structurale menite să descătușeze resursele materiale și umane ale țării, în vederea depășirii stării de înapoiere, asigurării deplinei independențe economice și înaintării pe calea progresului. Cu principalele bogății naturale concesionate in condiții oneroase unor monopoluri imperialiste, cu o agricultură purtînd amprente semifeudale, economia peruană era pinâ acum șase ani anchilozată în plasa intereselor oligarhice. Este semnificativ astfel faptul că în ramura minieră, de pildă — unul din principalele sectoare ale economiei și cea mai importantă sursă de devize — aproape 8® ia sută din valoarea producției revenea unui grup de 13 societăți străine. în agricultură, 2 la sută din numărul proprietarilor de pămînt dețineau 90 la sută din terenurile cultivable.Strategia elaborată de guvern pentru lichidarea subdezvoltării prevede nu doar simple corectări ale realităților economice moștenite, ci modificarea lor radicală, dezvoltarea fiind concepută ca un proces de transformări revoluționare in Interesul majorității peruanilor. Politica schimbărilor structurale in economie a început prin atacarea a înseși cauzelor fundamentale ale înapoierii — existența propriefății oligarhice și a enclavelor monopolurilor străine.După cum se știe, în cei șase ani care au trecut de la venirea sa la putere, guvernul revoluționar al forțelor armate a reinstaurat suveranitatea națională asupra resurselor naturale și a ramurilor industriale de importanță vitală pentru economia națională. După naționalizarea operată în industria petrolieră, au fost etatizate mipe'e din Michiqualay și Berenguela.

PARIS 19. — Corespondentul nostru transmite : Joi a avut loc, la Paris, o întîlnire a reprezentanților celor trei partide semnatare ale Programului comun de guvernămînt adoptat de formațiile politice ale stîngii. La convorbiri au participat Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, Franțois Mitterrand, prim-secretar al Partidului Socialist Francez, și Robert Fabre, președintele Mișcării Radicalilor de Stînga.La sfîrșitul reuniunii a fost dat publicității un comunicat comun în care cele trei partide își reafirmă „atașamentul fată de strategia de luptă și de unitate pentru victoria Programului comun de guvernămînt". Pentru a consolida și lărgi bazele alianței lor, cele trei partide
SEUL 19 (Agerpres). — La Seul a fost anunțată crearea, pe întregul teritoriu sud-coreean, a unor așa- zise „detașamente de apărare civilă", în care sint mobilizați obligatoriu toți bărbații în vîrstă de 17—50 de ani. Totodată, tuturor locuitorilor li s-a impus să înceapă construirea de adăposturi antiaeriene.

La 1 ianuarie 1974, a trecut in miinile statului cea mai mare mină de cupru din țară, exploatată înainte de societatea „Cerro de Pasco Corporation". Naționalizările au avut loc în baza unor legi de importanță excepțională pentru apărarea intereselor naționale.' Legea generală a minelor (adoptată în iunie 1971) stabilește că zăcămintele minerale sint bunuri proprietate de stat, inalienabile și imprescriptibile. In 1973, statul a preluat una din ramurile cele mai importante ale industriei — întreprinderile producătoare de făină și ulei de pește.Recucerirea suveranității asupra marilor resurse naturale și valorificarea superioară a acestora prin intermediul industrializării au profilat noi structurări ale economiei naționale. încă în iulie 1970 a fost promulgată noua lege a industriilor, prin care se conferă statului noi funcții în conducerea și planificarea dezvoltării economice. Toate industriile de bază sint rezervate sectorului public al economiei, dezvoltarea industrială fiind socotită factor primordial al progresului național, al consolidării independenței economice. La puțin timp, în ramurile principale ale economiei— petrol, siderurgie, mine, pescuit— au fost înființate întreprinderi de stat.Datele statistice oficiale ilustrează pregnant impulsul pe care l-a însemnat trecerea în mîinile statului a principalelor sectoare economie. Iată citeva exemple. De la 300 000 de tone, in 1973. producția de otel a crescut. în 1974. la peste 400 000 de tone, urmînd ca la sfîrși- tul actualului plan bienal (1975— 1976) să atingă 600 000 de tone. Amplificarea capacităților de producție ale Combinatului siderurgic de la Chimbote și construirea unei noi uzine metalurgice la Nazca vor crea in viitorii ani condiții pentru

A început pomparea pe
trolului din Marea Nordului spre rafinăria de pe insula Grain din estuarul Tamisei — moment important în preconizata relansare a e- conomiei britanice, evenimentul pro- vocînd o deosebită satisfacție la Londra.

A doua „Conferință a 
păcii” Pentru reglementarea conflictului de frontieră dintre Mali și Volta Superioară a luat sfîrșit, la Lome. în comunicatul final dat publicității In capitala togoleză — se afirmă că cele două state „se angajează să pună capăt diferendului ce le separă, pe baza recomandărilor comisiei de mediere".

DE PRETUTINDENI
• ESTIMĂRI PRIVIND 

RECOLTA DE CEREALE. Experți ai Departamentului a- merican al Agriculturii estimează că, în ansamblu, perspectivele recoltei de cereale din diverse zone ale lumii sînt pozitive, totalul anticipat fiind cu 26—48 milioane de tone de cereale superior cifrei realizate anul trecut. Doar în Australia șl în Argentina au fost semnalata condiții meteorologica mai puțin favorabile.
• MODERNIZĂRI LA 

LAMBARENE. Faimosul - șezămînt medical de la Lamba- renâ. Gabon, creație a marelui doctor umanist Albert Schweitzer, continuă să funcționeze, numărul pacienților tratați în fiecare an ridieîndu-se la 24 000. Anual, se înregistrează aiciI 000 de intervenții chirurgicala ' importante și 400 de nașteri. De-a lungul timpului, mai multe colibe de lemn, din cele amenajate de Schweitzer, după modelul unui sat african, pentru a crea pacienților o atmosferă familiară, s-au degradat în parte. Ele au fost însă refăcute și modernizate (s-au introdus electricitate, instalațiede apă). O preocupare aparte constituie, în acest an, cînd se aniversează un veac de la nașterea lui Schweitzer, proiectul de construire a unui nou spital.
• FERMA DE CĂMILE.în peninsula Mangîșlak de la Marea Caspică (Kazahstan) a luat naștere prima fermă mecanizată de cămile. Aici „corăbiile deșertului" sînt mul- , se electric. Ferme asemănă- ; toare urmează să fie organizate acum în apropierea unor centre industriale din republică. Ele vor produce așa-numitul „șu- bat" — un fel de lapte bătut — extrem de hrănitor. în cursul acestei veri urmează să se obțină un milion de litri de „șu- bat".
• SMOGUL SI PLAN

TELE. în mai multe prefecturi din Japonia, smogul aduce daune tot mai mari plantelor. Aceasta este concluzia unui studiu privind poluarea, efectuat în 78 de localități din diferite regiuni nipone. Din studiul publicat reiese că frunzele plantei de orez, considerate pînă acum cele mai rezistente, prezintă modificări la nivelul celulelor și alte deformări produse de smog. Și Ia alte 19 plante, inclusiv spanac și ceapă, s-au constatat daune determinate de poluare. Cea mai rezistentă la poluare s-a dovedit varza.
• AUTOMOBIL FĂRĂ 

VOLAN. Un tehnician vest- | german a realizat un automobil de tipul Volkswagen- Passat care poate fi condus numai cu picioarele. în decurs da numai citeva minute, acest automobil, destinat unor Invalizi, poate fi, totuși, transformat pentru un conducător normal. Acum, acest tip urmează să fie construit in serie mică. Primii beneficiari, după cum scrie revista „Stern", vor fi aproximativ 1 000 de tineri cu defecte la ambele mîini, victime ale Tha- lidomidei.
• UN MUZEU LA 

WATERLOO. Cel deal VIII-lea duce de Wellington, descendent al „Ducelui de Fier", care l-a înfrînt pe Napoleon Bonaparte la Waterloo, în calitate de comandant al coaliției antinapoleoneene, a plecat miercuri în Belgia, unde va inaugura un muzeu pe locul fnfrîngerii împăratului francez. Pe de altă parte, în Anglia a fost emisă o medalie pentru comemorarea a 160 de ani de la istorica bătălie de la Waterloo. Medalia, cu un diametru da 13 cm, înfățișează pe una din fețe pe suveranii țărilor coaliției antinapoleoneene, iar pe cealaltă — pe conducătorii militari Wellington și Blucher, călăuziți de zeița Victoriei. Medalia a fost bătută in 5 000 de exemplare.
• LOVITURĂ DE PE

DEAPSĂ CU URMĂRI 
FATALE. Un meci da fotbal din localitatea Goiania (statul brazilian Goias) s-a terminat în mod tragic în urma unui schimb de focuri provocat de dictarea, de către arbitru, a unei lovituri de pedeapsă de laII metri. Un „microbist" înfocat a vrut să împiedice executarea ei și a sărit, cu un pistol în mină, pe teren. El a plătit acest gest cu viața, fiind împușcat de un adept al celeilalte echipe. în schimbul de focuri care s-a iscat, încă doi spectatori au fost omorîți, iar un al patrulea rănit.

• MODEL AL LAGU
NEI DIN VENEJIA. Ex- perți ai Institutului de stat pentru studii marine din Padova (Italia) au construit un model al lagunei din Veneția, avind dimensiunile de 100 m lățime și 200 m lungime. Pe baza acestui model, folosind tehnică de calcul electronic, vor fi studiate fluxul și refluxul, variațiile nivelului apelor, precum și direcțiile și viteza curenților din canalele orașului. Din datele obținute, experții speră să eluci-, deze cauzele care determină scufundarea lentă a Veneției.
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