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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

în ziua de 21 iunie 1975 a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu* 
lui Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut o informare cu privire la vi* 
zisele de prietenie în Republica Federativă a Braziliei și 
Statele Unite Mexicane, întîlnirile și convorbirile avute 
cu președintele Republicii Venezuela, Carlos Andres 
Peres, președintele Republicii Senegal, Leopold Senghor, 
președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford, 
și premierul Marii Britanii, Harold Wilson.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președin* 
tele Republicii Socialiste România, a prezentat, de ase
menea, rezultatele vizitelor în România ale președintelui 
Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, și tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al

HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv 

al Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Român

Comitetul Politic Executiv — întrunit în 
ziua de 21 iunie 1975 — a luat cunoștință cu 
vie și profundă satisfacție de rezultatele re
marcabile ale vizitelor oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și alți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, le-a făcut, 
între 4 și 11 iunie 1975, în Brazilia și Mexic.

Comitetul Politic Executiv salută, de aseme
nea, întîlnirile și convorbirile președintelui 
Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu președintele Republicii 
Venezuela, Carlos Andres Peres, cu președin
tele Republicii Senegal, Leopold Senghor, cu 
președintele Statelor Unite ale Americii, Ge
rald Ford, și cu primul-ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson.

Comitetul Politic Executiv salută cu vie și 
profundă satisfacție rezultatele convorbirilor 
purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de alți 
membri ai conducerii partidului și guvernului, 
cu prilejul vizitelor în România ale președin- 
.alui Republicii Portugalia, Francisco da Costa 
Gomes, și tovarășului Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, în fruntea 
unei delegații de partid și de stat a Republicii 
Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv apreciază că vizi
tele și convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale celorlalți membri ai condu
cerii partidului și statului, cu aceste prilejuri, 
se înscriu în direcția aplicării consecvente în 
viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român de dezvoltare a 
relațiilor cu toate statele lumii, corespund in
tereselor poporului român, precum și intere
selor popoarelor țărilor respective, cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

Comitetul Politic Executiv apreciază că în 
cadrul acestor vizite și convorbiri cu șefi de 
state și de guverne, cu alți oameni politici și 
oameni de afaceri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a desfășurat o activitate deosebit de intensă, 
pusă în slujba promovării cu fermitate a inte
reselor României socialiste, aducîndu-și, tot
odată, o contribuție importantă la cauza păcii 
și socialismului, la edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune. Pentru această activitate 
laborioasă, Comitetul Politic Executiv a adre
sat mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-i, totodată, înalta apreciere și pre
țuire.

Rezultatele vizitelor și convorbirilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu au condus la eviden
țierea unor largi posibilități de colaborare, la 
încheierea unor importante documente politi
ce, numeroase acorduri, înțelegeri și convenții 
ce deschid perspective bune dezvoltării rapor

turilor de prietenie și cooperare reciproc avan
tajoasă cu statele respective pe tărîm politic, 
economic, tehnico-științific și cultural.

Declarațiile solemne comune, tratatele de 
prietenie și colaborare, celelalte documente 
semnate așază pe baze trainice relațiile 
României cu statele respective, servesc progre
sului multilateral al României, cît și acestor 
țări, întăririi prieteniei și cooperării între po
poare, cauzei păcii în lume.

Convorbirile purtate de președintele Nicolae 
Ceaușescu au prilejuit un larg și fructuos 
schimb de vederi în legătură cu problemele 
vieții internaționale actuale, convenindu-se 
în acest cadru asupra adîncirii conlucră
rii dintre România și țările respective în 
direcția afirmării unor noi raporturi între 
state, bazate pe deplina egalitate în drepturi, 
respectul independenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile interne, renun
țarea la forță și la amenințarea cu folosirea ei, 
a instaurării unei noi ordini politice și econo
mice internaționale.

In același timp, Comitetul Politic Executiv 
apreciază însemhătatea întîlnirilor avute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu reprezentanții unor forțe poli
tice, cu personalități ale vieții politice, eco
nomice, științifice și culturale, cu oameni ai 
muncii din țările vizitate — întîlniri care au 
contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la adîncirea relațiilor prietenești dintre poporul 
român și popoarele țărilor respective.

Comitetul Politic Executiv își exprimă sa
tisfacția pentru primirea deosebit de caldă de 
care s-au bucurat solii poporului român din 
partea conducătorilor statelor vizitate, cît și a 
popoarelor acestora, expresie a sentimentelor 
de profundă considerație față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, față de poporul român și 
activitatea sa consacrată construirii unei vieți 
noi, față de lupta sa pentru împlinirea idea
lurilor de libertate, independență națională, 
progres social, democrație, pentru pace și secu
ritate internațională.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în 
Republica Federativă a Braziliei, convorbirilor 
purtate cu președintele Ernesto Geisel, care 
constituie un moment remarcabil pe calea 
dezvoltării relațiilor politice, a colaborării în 
domenii de interes comun între cele două țări. 
Documentele semnate, acordurile și înțelege
rile la care s-a ajuns ridică pe o treaptă su
perioară relațiile tradiționale dintre România 
și Brazilia, dintre popoarele celor două țări, 
deschid largi perspective conlucrării politice și 
cooperării economice, extinderii schimburilor 
comerciale și tehnico-științifice.

Comitetul Politic Executiv apreciază că De

Președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorilor 
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Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, în fruntea unei dele
gații de partid și de stat a Republicii Populare Bulgaria. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, informînd în legătură cu întîlnirile 
și convorbirile avute, a relevat caracterul lor deosebit 
de fructuos care și-a găsit expresia în declarațiile 
solemne, tratatele de prietenie și comunicatele încheiate, 
acordurile, convențiile și înțelegerile stabilite în domeni
ile colaborării economice, tehnico-științifice și culturale 
cu statele respective — importante acte politice pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie cu popoarele acestor 
țări, pentru promovarea și consolidarea unui nou curs 
pozitiv în viața internațională, conform intereselor păcii, 
securității și înțelegerii în lume.

în legătură cu rezultatele vizitelor șl convorbirilor 
la nivel înalt. Comitetul Politic Executiv a adoptat în 
unanimitate o hotărîre, care se dă publicității.

clarația solemnă comună semnată de președin
ții Nicolae Ceaușescu și Ernesto Geisel, acor
durile și înțelegerile convenite constituie o 
grăitoare expresie a modului în care două po
poare, aparținînd unor țări cu orînduiri sociale 
diferite, pot colabora și conlucra fructuos — 
în spiritul stimei și respectului reciproc, pe 
baza deplinei egalități în drepturi— atunci cînd 
sînt animate de dorința de a-și asigura dez
voltarea economico-socială independentă, de 
a contribui la cauza destinderii și păcii în 
lume.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoștință 
cu deosebită satisfacție și a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor vizitei") tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în 
Statele Unite Mexicane — vizită care a 
constituit o manifestare pregnantă a prieteniei 
româno-mexicane, un eveniment de importanță 
istorică pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și popoare, pentru întărirea con
lucrării lor în lupta pentru democratizarea vie
ții internaționale, pentru o nouă ordine eco
nomică, întemeiată pe echitate și justiție, pen
tru dezvoltarea liberă, nestînjenită, a popoare
lor pe calea progresului social și economic.

Întîlnirile și convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Luis Eche
verria au pus în valoare noi căi și posibilități 
de dezvoltare multilaterală a relațiilor de pri
etenie și colaborare politică, economică, tehni- 
co-științifică și culturală dintre România și 
Mexic, de promovare a conlucrării lor pe arena 
mondială în lupta pentru triumful unei poli
tici noi, de egalitate și respect al independen
ței tuturor statelor, de pace și înțelegere între 
națiuni.

Comitetul Politic Executiv acordă o deosebită 
importanță adoptării Declarației solemne, pre
cum și acordurilor și celorlalte documente sem
nate în timpul vizitei, care au încununat în 
mod remarcabil rezultatele convorbirilor dintre 
cei doi șefi de stat, punînd o temelie trainică 
relațiilor dintre România și Mexic.

Comitetul Politic Executiv ia act cu satis
facție de faptul că președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Venezuela, Carlos 
Andres Peres, au avut, cu prilejul scurtei vi
zite de prietenie la Caracas a șefului statului 
român, un rodnic schimb de vederi privind e- 
voluția actuală și în perspectivă a relațiilor 
dintre cele două țări. Comitetul Politic Execu
tiv apreciază faptul că în acest cadru au fost 
stabilite noi căi și modalități menite să con
tribuie la lărgirea șl adîncirea raporturilor de 
prietenie româno-venezuelene, la extinderea 
ariei de cooperare bilaterală pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Dragă tovarășe Voitec,
Aș dori ca, in numele Comitetu

lui Central al partidului, al Consi
liului de Stat, al guvernului, să-ți 
adresez, încă o dată, cele mai calde 
felicitări cu prilejul împlinirii a 
75 de ani de viață.

Sărbătorești acești 75 de ani in 
condițiile în care poporul nostru 
desfășoară o activitate intensă pen
tru realizarea cu succes a cincinalu
lui 1971—1975 și pregătirea în vede
rea trecerii la înfăptuirea hotărîri
lor Congresului al XI-lea.

Te numeri printre acei activiști ai 
partidului și statului care din anii 
tinereții s-au încadrat în mișcarea 
revoluționară ; ai desfășurat o acti
vitate susținută in partidul socia
list, pentru năzuințele de libertate și 
independență a țării, de bunăstare 
a poporului nostru.

Sintem aici cițiva care am con
lucrat împreună în anii ilegalității. 
Aș dori să menționez cu multă sa
tisfacție că tovarășul Voitec s-a aflat 
printre acei socialiști care au mili
tat pentru unitatea clasei munci
toare, a forțelor democratice, pentru 
o colaborare strînsă între comuniști 
și socialiști, incă in anii ilegalității, 
in anii grei ai războiului, aducindu-și 
— împreună cu alți tovarăși comu
niști și socialiști, cu alți militanți ai 
forțelor democratice și naționale — 
o contribuție activă la înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste și 
antlimperialiste, la răsturnarea dic
taturii fasciste și lichidarea domina
ției Germaniei hitleriste.

Cunoaștem cu toții activitatea tu
multuoasă ce a trebuit desfășurată 
în anii de după eliberare pentru a- 
sigurarea dezvoltării noi, democra

Cuvintul tovarășului Nitolae Ceuușestu
tice, a patriei noastre, pentru în
făptuirea unor profunde transfor
mări revoluționare și, apoi, pentru 
construcția socialistă in România. In 
toți acești ani ai acționat și ai în
deplinit cu toată răspunderea, cu 
spirit de abnegație, însărcinări de 
răspundere pe linie de partid și de 
stat.

Problemele care stau acum in fața 
poporului și partidului nostru sînt 
bine cunoscute ; ele izvorăsc din 
hotăririle adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului. România se 
numără printre acele țări socialiste 
care — preocupate de infăptuirea 
programului de dezvoltare econo
mico-socială șl de ridicare a bunăstării 
poporului — militează activ pentru 
o politică internațională nouă, pen
tru o colaborare strînsă intre ță
rile socialiste, pentru unitatea 
lor, pentru o largă conlucrare cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Și in realizarea aces
tei politici — care corespunde pe 
deplin nu numai intereselor poporu
lui român, dar și cauzei generale a 
socialismului și păcii — tovarășul 
Voitec, împreună cu ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat, 
cu întregul nostru partid și popor, 
își aduce contribuția activă.

Iată de ce noi toți dăm o înaltă

apreciere activității desfășurate de 
tovarășul Voitec în rîndurile parti
dului, pentru îndeplinirea năzuințe
lor poporului nostru de independență 
și bunăstare, de făurire a socialismu
lui și de înaintare fermă a țării spre 
comunism.

Doresc să îți urez multă sănătate 
și putere de muncă, astfel ca, îm
preună cu întregul Comitet Central, 
cu Comitetul Politic Executiv, să 
continui să activezi pentru a-ți aduce 
contribuția la realizarea istoricelor 
hotăriri adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Sînt convins că tot ceea ce am 
stabilit ia Congresul al Xl-lea se va 
realiza în bune condiții, pentru că 
avem un partid puternic, unit, avem 
un popor hotărit să facă totul pen
tru a-și asigura o viață liberă, nouă, 
in condițiile socialismului și comu
nismului.

Aș dori ca și a 80-a, a 85-a, a 90-a 
și a 100-a aniversare să le sărbăto
rim tot împreună și să contribuim, 
intr-o strînsă unitate, cu Întregul 
partid, la realizarea visului poporului 
nostru, al întregii Românii, la vic
toria comunismului.

Doresc, de asemenea, și soției, fa
miliei, multă sănătate și fericire.

Multă sănătate tuturor ! (Aplauze).
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Cuvintul tovarășului Ștefan Voitec

Bun venit președintelui Republicii Gaboneze,
Albert Bernard Bongo!

Luni sosește Ia București Albert Bernard Bongo, președintele Republicii 
Gaboneze, care, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, va efectua, împreună cu 
doamna Josephine Bongo, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

vicepre- 
, în urma 
anticipate 

reforma

tului și a sistemului de asistență sa
nitară. Pe plan extern, Republica 
Gaboneză — stat nealiniat — duce 
o politică bazată pe respectarea prin
cipiilor Cartei O.N.U., a principiilor 
egalității suverane a statelor, inde
pendenței. neamestecului în treburile 
interne, excluderii forței și amenin
țării cu forța, soluționării probleme
lor internaționale pe cale pașnică, 
prin negocieri.

Pentru merite deosebite față de

Personalitate marcantă 
a vieții politice gaboneze, 
Albert Bernard Bongo, 
președintele Republicii 
Gaboneze, s-a născut in 
anul 1935, în localitatea 
Lewai, lingă Franceville, 
în districtul Leconi, ur- 
mînd studiile la Bra
zzaville, unde a absolvit 
colegiul tehnic.

Efectuează serviciul mi
litar în aviație, termi- 
nindu-1 în 1960 cu gra
dul de locotenent. A fost 
anul in care, in august, 
s-a proclamat indepen
dența Gabonului. întru
chipare a dorinței po
porului gabonez de a trăi 
liber și a-și făuri singur 
soarta, acest eveniment a 
avut o profundă semnifi
cație în viața lui Albert 
Bernard Bongo, care și-a 
pus întreaga pricepere și 
forță de muncă in slujba 
patriei sale.

în septembrie 1965 de
vine membru al guvernu
lui. iar in noiembrie 1966 
este desemnat vicepre
ședinte al guvernului. în
sărcinat cu coordona
rea, apărarea națională 
și planul, precum și cu 
informațiile și turismul.

în mai 1967 este ales 
ședințe al statului gabonez, 
alegerilor prezidențiale i 
organizate în legătură cu 
constituțională din această țară.

La 28 noiembrie 1967, după moar
tea președintelui Leon Mba. Albert 
Bernard Bongo devine președintele 
Republicii Gaboneze. La 25 februa
rie 1973 este reales în funcția de pre
ședinte al țării pentru o perioadă de 
șapte ani. în anul 1968 fondează 
Partidul Democrat Gabonez și este, 
începînd din anul 1970, secretar ge
neral al partidului.

Sub conducerea sa. Republica Ga- 
boneză a obținut realizări importan
te in dezvoltarea sa economico-socia
lă. în ridicarea nivelului de trai al 
populației, în extinderea invățămîn-

sa în slujba 
între popoare, 

Bernard Bongo 
înalte distincții 
El este general

patrie și activitatea 
colaborării și păcii 
președintelui Albert 
i-au fost conferite 
gaboneze și străine, 
în rezervă.

în spiritul politicii sale statornice 
de sprijinire a luptei popoarelor de 
pe continentul african pentru con
solidarea independenței lor politice 
și economice, pentru valorificarea 
avuțiilor naționale în interesul pro
priei dezvoltări, România socialistă 
a recunoscut Gabonul în 1960, a 
doua zi după proclamarea in
dependenței acestui stat. Româ
nia și Gabonul împărtășesc opi
nia comună asupra necesității 
ca toate statele, indiferent de 
mărime, sistem politic și nivel 
de dezvoltare, să-și concentreze e- 
forturile în vederea instaurării unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, pe baza unor drepturi 
și îndatoriri egale, a necesității de 
a participa la schimbul de valori 
materiale și spirituale, fără discri
minare și bariere artificiale, pe baza 
dreptului fiecărei națiuni de a avea 
acces liber la știința și tehnologia 
modernă.

Vizita președintelui Albert Bernard 
Bongo se înscrie pe linia politicii 
externe desfășurate consecvent de 
partidul și statul nostru în direcția 
promovării unei colaborări multilate
rale cu țările Africii, cu toate statele 
care au pășit pe calea dezvoltării e- 
conomice și sociale independente, 
vital interesate într-o politică de 
pace și colaborare internațională — 
politică care și-a găsit strălucite 
expresii in multiplele contacte la 
nivelul cel mai înalt ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, la București, ca 
și în numeroase capitale de pe toate 
continentele lumii.

Nutrind sentimente 
stimă și prietenie față 
al poporului gabonez 
porul român adresează președintelui 
Albert Bernard Bongo urarea tradi
țională „Bun venit pe pămîntul 
României !“.

de profundă 
de înaltul sol 
prieten, po-

Miine In lunii orei 11,00, posturile noastre de radio 
$1 televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, 
Si a doamnei Josephine Bongo,
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RĂSPUNDEREA
PENTRU RECOL TĂ

E A TUTUROR
de la cooperator la inginerul-șef 

de la cei tineri la primarul comunei
Volumul și complexitatea lucrărilor impun ampla mobilizare a forțelor satului, organizare 

și planificare riguroasă a întregii activități, sub conducerea organizațiilor de partid
Ne aflăm intr-o perioadă de virf a muncilor agricole. Se lucrează 

Ia secerișul orzului, recoltarea Iucernei și trifoiului, cositul fînețelor 
naturale și la insămînțarea culturilor duble de porumb boabe și le
gume. Totodată, continuă Întreținerea culturilor, de care depinde mult 
nivelul producției de porumb, cartofi, sfeclă ș.a. în zonele unde a 
plouat abundent, se acționează energic la săparea canalelor pentru 
înlăturarea excesului de umiditate. Multitudinea, volumul mare și 
urgența lucrărilor ce trebuie acum executate cer organizațiilor de 
partid de la sate, conducerilor unităților agricole să acționeze stăruitor 
pentru mobilizarea tuturor cooperatorilor și mecanizatorilor, a tuturor 
locuitorilor satelor la lucru in cimp, pe întreaga durată a zilei-lumină, 
asigurind o bună organizare a muncii, folosirea cu inalt randament a 
mijloacelor mecanice și de transport.

Din datele centralizate in cursul zilei de vineri, 20 Iunie, la ministe
rul de resort, rezultă că secerișul orzului se desfășoară tot mai intens. 
Pină la această dată, in I.A.S. au fost recoltate 50 400 ha cu orz, adică 
35 la sută din suprafețele cultivate, iar in cooperativele agricole — 
58 440 ha — 28 la sută din total. De asemenea, au fost însămân
țate 23 500 ha cu culturi duble în cooperativele agricole și 11 700 ha in 
I.A.S. Cu toate acestea, ritmul de recoltare a orzului nu este pre
tutindeni satisfăcător, mai ales intr-un șir de Întreprinderi agricole 
de stat.

Ținînd seama de condițiile deosebit de favorabile din acest an 
pentru insămînțarea culturilor duble, este necesar ca, pretutindeni, 
să fie mai bine corelate diferitele lucrări, asigurîndu-se un flux 
continuu intre recoltarea cerealelor păioase, eliberarea și pregătirea 
terenului și semănat. In acest scop, cadrele de conducere și

PRAHOVA
După orz—porumb pentru boabe

în întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole din județul 
Prahova se lucrează cu toate forțe
le la recoltarea orzului, balotarea și 
transportul paielor, pregătirea tere
nului și însămințarea culturilor du
ble. Aceste lucrări se execută în flux 
continuu, pentru a se evita decala- 

• • jul între recoltat șt semănat — con
diție esențială pentru a putea ob
ține o producție cit mai mare la po- 

" rumbul iemăhat în “Cultu’t*ă dublă. 
Combinele, presele de balotat și ce
lelalte utilaje lucrează grupat, ceea 
ce înlesnește îndrumarea și contro
lul muncii mecanizatorilor, Înlătura
rea operativă a oricăror defecțiuni. 
Organele județene, specialiștii ur
măresc realizarea punct cu punct a 
programului întocmit, care prevede 
ca întreaga suprafață recoltată cu orz 
și borceag să fie imediat pregătită 
și însămințată numai cu porumb 
pentru boabe și legume. în loc de 
3 000 ha cu porumb boabe, cît s-a

MEHEDINȚI
Două schimburi la

De cîteva zile, în județul Me
hedinți se lucrează intens la recol
tatul orzului, eliberarea și pregătirea 
terenului și însămințarea culturilor 
duble. Pină la 20 iunie, orzul a fost 
strîns de pe 2 600 ha. La cooperati
va agricolă din Salcia, orzul de pe 
300 ha a fost înmagazinat, fără nici 
un fel de pierderi, în mai puțin de 
trei zile. în același timp, prin or
ganizarea schimburilor prelungite, 
întreaga suprafață s-a însămînțat cu 
porumb pentru boabe. Cooperatorii 
de aici și-au propus să irige cel pu
țin 100 ha, aplicînd atîtea udări cite 
sint necesare. De asemenea, in toa
te unitățile din cadrul consiliului in- 
tercooperatist Obîrșia de Cîmp, unde 
se lucrează, pe durata întregii „zi- 
lumină", datorită bunei organizări a 
muncii, orzul a fost strîns de ne mai 
bine de 80 la sută din suprafața cul
tivată. „întregul complex de lucrări 
— ne spunea life Grozăvescu, pre
ședintele consiliului intercooperatist

specialiștii din organele și unitățile agricole au datoria să acorde 
Întreaga atenție organizării muncii in cîmp, coordonării eforturilor 
mecanizatorilor și cooperatorilor, grupării utilajelor pentru a putea 
fi folosite la întreaga capacitate, Iucrindu-se ziua la recoltat, iar 
noaptea — la lumina farurilor — la pregătirea terenului pentru semă
natul culturilor duble. Nimic nu trebuie precupețit pentru ca semănatul 
porumbului pentru boabe și al legumelor să se execute repede și 
bine, pe suprafețe mai mari decît cele prevăzute inițial, fără să se 
piardă nici o oră, nici o zi din timpul optim, astfel Incit aceste culturi 
să ajungă Ia maturitate și să dea recolte sporite.

Tot atît de importantă și urgentă este, în aceste zile, sarcina 
intensificării lucrărilor de întreținere a culturilor. în această săp- 
tămină s-a lucrat mai susținut In județele din Dobrogea, 
Bărăgan și sudul Moldovei. Lucrările de întreținere sînt insă in- 
tîrziate în multe unități agricole, mai ales într-o serie de județe 
din centrul Moldovei și din Transilvania, unde lanuri întinse sînt 
pline de buruieni. în cooperativele agricole din județul Cluj, de pildă, 
au fost prășite, a doua oară, numai 37 la sută din suprafețele cu
porumb, iar în cele din județul Mureș porumbul a fost prășit In
proporție de 33 la sută mecanic și de numai 10 Ia sută manual.
Situații asemănătoare se constată și în județele Neamț, Sibiu, Iași,
Bacău și altele. Iată de ce, organizațiile de partid, conducerile uni
tăților agricole sînt chemate să acționeze energic pentru concentra
rea largă a cooperatorilor și mecanizatorilor, a tuturor locuitorilor 
satelor, a elevilor aflați acum în vacanță, la prășitul ne- 
intirziat al culturilor, pentru ca nicăieri buruienile să nu dijmuiască 
recolta.

prevăzut inițial, se vor însămînța în 
cultură dublă 7 700 ha. în total, 
cooperativele agricole vor însămința 
18 000 ha cu culturi duble. întreaga 
cantitate de sămință necesară a fost 
distribuită unităților. Pentru ferti
lizarea culturilor duble, au fost 
procurate 2 000 tone îngrășăminte 
chimice. La ora actuală se recoltea
ză și se insămînțează de zor în 
cooperativele agricole din cadrul 

■censiliilor intercooperatiste. Inoțeati; 
Ciorani, Drăgănești, Miziî și altele. 
Datorită bunei organizări a muncii, 
asigurării drumurilor de acces pen
tru combine și a locurilor de în
toarcere între tarlale, norma zilnică 
de lucru pe utilaj este realizată și 
depășită. La începutul săptămînii 
viitoare, va fi încheiată recoltarea 
orzului și apoi, în cel mult două 
zile, se va termina și insămînțarea 
porumbului pentru boabe și a legu
melor. (C. Bădescu).

arat și însămînțat
— se execută în flux continuu. Con
comitent cu recoltatul, terenul se e- 
liberează, se ară și se insămînțează 
in aceeași zi. Pe o parte din supra
față, porumbul a răsărit. Și la 
cooperativa agricolă Gîrla Mare, 
după recoltarea orzului, terenul s-a 
însămînțat cu porumb pentru boabe.

Datele centralizate la direcția a- 
gricolă județeană arată că s-a eli
berat terenul pe 1 300 ha, au fost 
efectuate arături pe 900 ha și s-au 
însămînțat cu porumb boabe 715 ha. 
Pentru ca recoltarea orzului să se 
încheie în cel mai scurt timp, se 
impune ca specialiștii să verifice a- 
tent evoluția lanurilor, să stabilească 
precis pe care parcele se poate lu
cra. Prin buna organizare a muncii 
și folosirea fiecărei ore bune de lu
cru în cîmp, în fiecare unitate se 
poate realiza un ritm superior, atît 
la recoltat, cit și la eliberarea te
renului și la însămînțatul culturilor 
duble. (Virgil Tătaru).

La întreprinderea din Turda t

Materiale noi pentru șantierele de construcții

La întreprinderea de materia
le de construcții din Turda — 
după cum am aflat de la tova
rășul inginer Emil Stadler, di
rectorul acestei unități — a in
trat în funcțiune o capacitate 
nouă de producție pentru fabri
carea mochetei in diverse cu
lori. Mocheta realizată aici în
locuiește cu succes parchetul. 
Trustul de construcții din Cluj- 
Napoca a și început utilizarea 
acestui material în construcția 
de locuințe. în viitor, se va fa
brica și mochetă imprimată. 
Tot Ia această întreprindere, la 
sfîrșitul acestei luni, va mai in
tra in funcțiune o linie pentru 
fabricarea foliilor din PVC, a 
dalelor rigide și de tapet adeziv.

Acestea sînt noutățile de ul
timă oră. Dar aici, Ia întreprin

derea de materiale de construc
ții din Turda, se fabrică o gamă 
mult mai largă de materiale de 
construcții. între care : covoare 
PVC in diferite culori și mode
le, tapete lavabile și semilava- 
bile, carton bituminat pe su
port de hirtie, pînză bltuminată, 
impislitură și alte materiale izo
latoare, solicitate atît de bene
ficiarii interni, cît și de cei de 
peste hotare. Tot aici se reali
zează importante cantități de 
cărămizi, țigle, blocuri cerami
ce. tuburi de presiune pentru 
irigații și canalizare, diverse 
elemente prefabricate pentru 
construcții industriale și social- 
cultural e.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

SIBIU

Combinele înaintează din plin în lanurile de 
orz ale întreprinderii -agricole de stat Zim- 

nicele, județul Teleorman

Prioritate evacuării apelor 
și reînsămînțării suprafețelor afectate

în județul Sibiu, deși plouă în 
fiecare zi, zeci de mii de coopera
tori, peste 3 000 de elevi, activiști ai 
organelor locale de partid și de stat, 
specialiști, muncesc cu hărnicie șl 
spirit de abnegație la evacuarea apei 
de pe ogoare, la strîngerea furajelor 
și reînsămînțarea terenurilor afec
tate de precipitații. Datorită“eăpării 
de canale și rigole, au fost evacuate

apele de pe 17 000 hectare. De ase
menea, se lucrează cu toate forțele 
la prășitul și plivitul culturilor. Coo
perativele agricole Tîrnava, Miercu
rea, Porumbacul de Jos, Ocna Sibiu
lui și altele, au Încheiat prașila a 
doua la sfecla de zahăr și cartofi. La 
efectuarea lucrărilor de Întreținere, 
participă echipe de cooperatori, a- 
jutați de membri de familie și de

HMCA IțTIfi

elevi. Pe baza unei strînse colabo
rări a consiliilor intercooperatiste cu 
conducerile unităților industriale din 
zonă, peste 500 muncitori lucrează la 
înlăturarea excesului de umiditate 
pe terenurile cooperativelor agricole 
din comunele Axente Sever, Loam- 
neș/. Șura Mică și altele. (Nicolae ;_ș

ih ■. sinămoH

£ finul prea inalt de nu se văd cosașii?
Concomitent cu efectua

rea celorlalte lucrări agri
cole de sezon, o atenție de
osebită trebuie acordată în 
aceste zile recoltării fura
jelor. Este firesc ca aceas
tă problemă să constituie o 
preocupare de căpetenie a 
organelor și unităților agri
cole, a organizațiilor de 
partid de la sate. Așa se 
și procedează în cele mai 
multe unități din județele 
Olt, Ialomița, Galați, Vran- 
cea, Botoșani și Teleorman, 
unde comitetele județene 
de partid și direcțiile agri
cole exercită un control sis
tematic asupra modului 
cum se aplică programele 
Întocmite pentru însiloza- 
rea furajelor. Ca urmare, 
în cooperativele agricole 
din aceste județe planul de 
însilozări timpurii a fost 
depășit. O recoltă bună de 
furaje există și în coopera
tivele agricole din județele 
Buzău, Maramureș, Brașov, 
Bistrița-Năsăud, Neamț și 
altele. Pină acum însă, can
titățile de furaje însilozate 
sînt mici în raport cu cele 
prevăzute și mai ales față 
de posibilitățile mari exis
tente. Din datele centrali
zate la ministerul de resort 
rezultă că pînă la data de

20 iunie a.c. planul de însi
lozări timpurii a fost rea
lizat In proporție de 74 
la sută in I.A.S. și 68 
la sută in cooperativele a- 
gricole. în total, coopera
tivele agricole au însilozat 
2,2 milioane tone de furaje, 
iar întreprinderile agrico
le de stat — 717 000 tone.

Pentru înlăturarea risipei 
de nutreț, a pierderilor 
mari de substanțe nutritive, 
Ministerul Agriculturii a 
indicat ca intreaga cantita
te de masă verde să fie 
conservată sub formă de 
semisiloz. în cele mai mul
te unități agricole această 
indicație este respectată. 
Astfel, la I.A.S. Sînandrei, 
județul Timiș, formațiile de 
mecanizatori depășesc cu 
regularitate graficele de 
însilozare a furajelor. Aici, 
unii mecanizatori recoltea
ză și transportă nutrețul, 
iar alții, timp de 24 de ore, 
fără nici o întrerupere, îl 
presează în silozuri cu a- 
jutorul tractoarelor pe șe
nile. Datorită organizării 
muncii în flux continuu, 
folosirii intense a utilaje
lor, mecanizatorii reușesc 
să însilozeze peste 200 tone 
de furaje pe zi. în acest 
mod se lucrează și la co

operativele agricole din 
Căteasca, Izvorul ș.a. din 
județul Argeș, unde ierbu
rile cultivate dau peste 30 
tone de masă verde la hec
tar. Alte inițiative consem
năm din județele Ialomița, 
Olt și Galați, unde au 
fost grupate combinele și 
cositoarele în cadrul con
siliilor intercooperatiste 
pentru a grăbi umplerea 
silozurilor cu furaje.

Pentru creșterea mai ra
pidă a producției animalie
re, paralel cu măsurile pen
tru echilibrarea balanței 
furajere In unitățile agrico
le de stat și în cooperati
vele agricole, o atenție spo
rită se acordă asigurării nu
trețurilor necesare anima
lelor din gospodăriile per
sonale ale cooperatorilor și 
ale țăranilor din zona de 
munte necooperativizată. 
Cea mai importantă pro
blemă de a cărei rezolvare 
depinde creșterea animale
lor o constituie folosirea cu 
chibzuință gospodărească a 
nutrețului verde de pe pa
jiști, cositul și conservarea 
surplusului de iarbă pentru 
a fi folosit in a doua parte 
a verii sau Ia iarnă. Acum 
este timpul cosirii fînețelor 
naturale. Cu mijloace me

canice și în mare parte cu 
participarea echipelor de 
cosași, urmează să fie co
site 1,4 milioane hectare de 
finețe naturale. în multe 
locuri există insă tendința 
de a amina începerea cosi
tului chiar dacă ierburile 
au ajuns pină la briu. In 
județele Brașov, Hunedoa
ra, Caraș-Severin, prea pu
țini cosași se văd pe finețe. 
Recoltarea fînețelor natu
rale impune acum o mare 
mobilizare de forțe și mij
loace mecanice și de trans
port pentru a putea fi În
cheiată înainte de a înce
pe strîngerea griului.

Organele și organizațiile 
de partid trebuie să stimu
leze inițiativele întreprinse 
de consiliile populare și u- 
nitățile agricole pentru or
ganizarea formațiilor de 
mecanizatori și a echipelor 
de cosași, pentru extinde
rea tehnologiei de prepara
re a semifînului și semisi- 
lozului, spre a se asigura 
baze sigure dezvoltării zo
otehniei, creșterii producți
ei animaliere în toate sec
toarele agriculturii.

C. BORDEIANU

„Anul turistic are... 12
în legătură cu desfășurarea sezo

nului turistic de vară, am adresat 
cîteva întrebări tovarășului Ștefan 
ENACHE, adjunct al ministrului tu
rismului.

— Ce posibilități concrete sint 
oferite anul acesta oamenilor 
muncii pentru petrecerea conce
diilor ?

— Am început sezonul turistic es
tival avînd posibilitatea, datorită gri
jii pe care partidul și statul o acor
dă dezvoltării acestei activități, să 
primim într-un sejur circa 150 000 de 
vilegiaturiști pe țărmul însorit al Mă
rii Negre (tabere de copii, stațiuni 
turistice, campinguri), peste 32 000 
în stațiunile de cură balneară și 
tratament, peste 17 000 In stațiunile 
montane de odihnă și peste 78 000 
în capacitățile de cazare din orașele 
de tranzit și de-a lungul traseelor 
turistice. în total, dispunem de pes
te 250 000 de locuri în toate formele 
de cazare (hoteluri, moteluri, ha
nuri, cabane, campinguri).

Investițiile alocate pentru turism 
în acest an vot contribui la dezvol
tarea în continuare a bazei materiale. 
De pildă, pînă la sfîrșitul anului, se 
va finaliza prima parte a unui pro
gram prioritar menit să contribuie la 
creșterea mai accentuată a posibilită
ților de valorificare a turismului 
montan și de tratament. Peste 1 000 
locuri de cazare se vor da în folosin
ță în trei dintre cele mai cunoscute 
stațiuni montane (Poiana Brașov, 
Predeal și Sinaia), iar alte 1 300 în 
stațiuni balneoclimaterice binecu
noscute ca Herculane. Tușnad. So- 
vata, Călimănești-Căciulata, Covas- 
na etc.

Baza materială dispune, deci, 
de capacități îndestulătoare. Apa
riția unor perioade cînd nu se 
găsesc locuri se datorește atît insufi

ciențelor propagandei pe care o fac 
organismele noastre de turism pen
tru informarea cetățenilor asupra 
tuturor posibilităților și zonelor 
adecvate odihnei sau tratamentelor, 
dar și obiceiului pe care și l-au for
mat la noi mulți oameni de a merge 
în stațiuni Îndeosebi în lunile de 
vară, în locul concediilor eșalonate 
pe tot parcursul anului. Datorită am
belor cauze, în timp ce In iulie și

cientă publicitate și propagandă In 
legătură cu diversitatea ofertei turis
tice, cu posibilitățile pe care le oferă 
ea pe tot parcursul anului. Solicităm 
însă, în același timp, sprijin din par
tea comitetelor sindicatelor din în
treprinderi și instituții și din partea 
organelor medicale, în sensul de a 
eșalona trimiterile la odihnă și tra
tament pe tot parcursul anului și de 
a face recomandări, mai ales în ca

informații și precizări din partea organizatorilor turis
mului, care invita la cunoașterea unor stațiuni mal puțin 
cunoscute, la eșalonarea mai judicioasă a concediilor de 

odihnă, în interesul oamenilor muncii

august stațiunile sînt luate cu asalt, 
in celelalte luni o bună parte din 
ele — și e vorba de cele care oferă 
aceleași condiții de odihnă și trata
ment pe tot parcursul anului — nu 
sînt solicitate pe măsura capacităților 
de care dispun. Pe de altă parte, e- 
xistă și situații cînd cetățenii merg — 
singuri, ori îndreptați de către perso
nalul medical — în unele și aceleași 
stațiuni (Herculane, Felix, Căciulata, 
Călimănești — ca să dau cîteVa e- 
xemple), care nu mai ajung în anu
mite perioade să facă față cererilor, 
In timp ce altele, tot de tratament, 
cu recomandări medicale asemănă
toare sau identice, dar mai puțin cu
noscute (Moneasa, Bălvănyos, Ama
ra, Săcelu-Gorj, Sîngiorz, Borsec, 
Tușnad, Slănic-Moldova), au perioa
de întregi din an cînd sint prea pu
țin solicitate.

Ca organizatori de turism înțele
gem să asigurăm o mai largă și efi

zul curei balneare, pentru toate sta
țiunile de odihnă și tratament de 
care dispunem la ora actuală și al 
căror număr se ridică — împreună 
cu cele de interes local — la pes
te 160.

— Ce se întreprinde pentru 
atragerea unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii la 
programele și acțiunile turistice 
din acest an ?

— împreună cu ceilalți organizatori 
de turism și odihnă — U.G.S.R. (care 
și-a planificat să trimită la odihnă 
și in acțiuni turistice de masă peste
2 milioane de oameni ai muncii), Bi
roul de turism pentru tineret (circa
3 milioane), U.N.C.A.P., Ministerul 
Muncii, Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului etc. — ne-am propus să 
atragem la programele și acțiunile 
turistice peste 10 milioane de oameni 
ai muncii de la orașe și sate. în pri-

Autocritică exprimată 
în fapte de laudă 

ale unui mare și prestigios 
colectiv muncitoresc

Prin dotarea sa tehnică și tehno
logică, cu miile de muncitori, ingi
neri și tehnicieni care lucrează în 
Întreprindere, „Electroputere" din 
Craiova este cea mai mare unitate 
industrială de pe meleagurile dolje- 
ne. Colectivul de aici este îmbăr
bătat în activitatea sa de cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. rosti
te cu prilejul întîlnirii cu activul da 
partid din județ, la 29 mai 1974 : 
„Transmit tuturor oamenilor mun
cii de la „Electroputere", odată cu 
salutul meu, și dorința și cerința de 
a face totul pentru a soluționa ra
pid toate problemele ; transmit în
crederea pe care o am in acest co
lectiv, pe care îl cunosc de mult. 
Știu că el va fi in stare să rezolve 
în mod competent toate problemele". 
Această apreciere, înscrisă pe pa
nouri amplasate la intrarea în fie
care din fabricile întreprinderii, con
stituie un puternic îndemn pentru 
îmbunătățirea continuă a activității 
economice, pentru înrădăcinarea 
trainică a ordinii, disciplinei și res
ponsabilității în munca colectivului 
unității craiovene.

Sînt numeroase 
monstrează că. în 
de la vizita de 
lucru a secretaru
lui general al 
partidului la „E- 
lectroputere", co
lectivul între
prinderii a înlă
turat multe din 
neajunsurile e- 
xistente atunci, 
a obținut rezulta
te demne de re
marcat, situate 
rie ascendentă.

dovezile care de- 
anul ce a trecut

După un an,
la „Electroputere" Craiova

pe o traiecto-
Iată cîteva din 

cele mai reprezentative, așa cum 
ne-au fost înfățișate de ing. Ion
Licu, directorul general al Centralei
industriale de mașini și aparataje
electrice din Craiova. Planul pe cinci 
luni din acest an a fost îndeplinit și 
depășit la toți indicatorii săi esen
țiali: cu 41,7 milioane lei la produc
ția globală, 13,8 milioane lei la pro- 
ducția-marfă, ceea ce se concretizea
ză. între altele. în 81,7 MW motoare 
electrice și 1 195 MVA transforma
toare de forță și autotransformatoa- 
re ; în aceeași perioadă, sarcina pla
nificată de creștere a productivității 
muncii a fost realizată în proporție 
de 101.2 la sută ; iar în patru luni, 
cheltuielile la 1000 lei producție- 
marfă s-au redus cu 3,5 lei, în timp 
ce cheltuielile materiale au scăzut 
cu 11,3 lei la 1 000 lei producție- 

.marfă. în fiecare lună producția 
a crescut substanțial și sistematic, 
ajungînd în luna mai 1975, (ie pildă, 
la 322 milioane lei, față de 212 «bi
lioane îei în iunie 1974.

Pornind de la indicația expresă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
ultimul an activitatea întreprinderii 
„Electroputere" a stat zilnic in a- 
tenția și preocuparea organelor lo
cale de partid și de stat, a primului 
secretar al comitetului județean de 
partid.

— Potrivit programelor întocmite 
— ne spunea tov. Ion Diaconescu, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii — un prim accent 
am pus pe perfecționarea stilului 
de muncă al comitetului de partid, 
al fiecărei organizații de bază, în 
sensul creșterii combativității, exi
genței și răspunderii în activitatea 
de producție. Am asigurat, apoi, ur
mărirea concretă a finalizării hotă- 
rîrilor luate. între altele, am intro
dus sistemul de control cu fișe. Fie
cărei măsuri îi corespunde o fișă, cu 
numele celui care răspunde de înfăp
tuirea acesteia, iar la termenul sca
dent el este chemat în fața biroului 
comitetului de partid, unde se ana
lizează modul de Îndeplinire a sar
cinii de partid primite. La noi, 
acum, potrivit indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, realizarea 
planului, modernizarea producției, 
creșterea randamentului muncii re
prezintă sarcini de partid, care tre
buie înfăptuite exemplar.

Cu prilejul vizitei de lucru, secre
tarul general al partidului a orientat 
activitatea colectivului în numeroase 
direcții fundamentale, cum sînt: re
cuperarea întîrzierilor în asimilarea 
de noi tipuri de locomotive și alte 
produse electrotehnice: folosirea de
plină a mașinilor și utilajelor, a spa
țiilor construite ; dezvoltarea puter
nică a acțiunii de autoutilare ș. a.

ai stațiunilor montane și balneocli
materice. Numai pe litoral, de pildă, 
au fost prezenți la odihnă în pri
mele două serii ale actualului sezon 
estival peste 50 000 de oameni ai 
muncii din țara noastră. Sute de mii 
de cetățeni au luat parte la acțiu
nile de masă de Ia sfîrșit de săp- 
tămină (tururile de orașe și tu
rul țării, vizite de documenta
re și de schimb de experiență 
etc.). Am stabilit ca în toate județele 
să se inițieze excursii în zone pre
orășenești sau în zonele montane 
din apropiere ; excursii cu caracter 
tematic — vizite la obiectivele isto
rice și de artă, în zone de interes 
folcloric sau geografic; excursii pen
tru documentare, respectiv cu ca
racter de schimb de experiență, 
care sînt solicitate din ce în ce mai 
frecvent de colective de muncă din 
industrie și agricultură ; „tururi ale 
orașelor" ; programe scurte de odih
nă — de o zi și chiar de o jumă
tate de zi — care, fără a necesita 
prea multe pregătiri organizatorice, 
răspund interesului unui număr mare 
de solicitant!.

Ca și in alți ani, măsurile pentru 
buna desfășurare a activității vor fi 
dublate de efectuarea unui control 
permanent, în unități, atît de că
tre aparatul ministerului (am luat 
măsura să repartizăm pe toată du
rata sezonului cadrele cu munci de 
răspundere din minister pe stațiuni 
și județe), cît și de oficiile noastre 
teritoriale — ceea ce ne va permite 
să constatăm operativ neajunsurile 
și să acționăm cu promptitudinea 
necesară pentru înlăturarea lor.

Convorbire consemnata de 
Constantin PRIESCU

Realizarea acestor obiective a presu
pus, în mod firesc, cunoașterea ne
mijlocită, permanentă a tuturor pro
blemelor ce se ivesc in întreprindere, 
pentru a aborda deschis neajunsuri
le și a le lichida. Membrilor comite
tului de partid li s-a repartizat cite 
un sector de activitate. Dacă secto
rul respectiv nu-și realizează planul, 
nu obține rezultate în înfăptuirea 
obiectivelor amintite înseamnă că 
acel comunist nu și-a făcut pe de
plin datoria. Acest mod concret, di
namic de acțiune a stimulat puternic 
energiile și inițiativa comuniștilor, 
ale colectivelor din fabricile între
prinderii și, ca urmare, s-au obținut 
rezultate importante în multe direc
ții. Bunăoară, răminerea în urmă in 
domeniul înnoirii și modernizării 
producției este pe cale de a fi lichi
dată (ne referim la asimilarea unor 
variante de locomotive Diesel elec
trice, la realizarea transformatorului 
bloc de 400 MVA la 400 kV ș.a.) ; 
prin autoutilare, în cinci luni s-au 
construit mașini și instalații in va
loare de peste 90 milioane Iei, de 
cîteva ori mai mult decît în anul tre
cut.

Cît privește utilizarea judicioasă, 
cu randamente 
superioare a ma- • 
șinilor și a su
prafețelor de pro
ducție, redăm cî
teva secvențe din 
fabricile între
prinderii. Ion Ște- 
fănică, șef de e- 
chipă la fabrica 
de mașini rotati
ve, a propus con

stituirea unei echipe pregătitoa
re pentru atelierul de montaj 
al motoarelor de curent alterna
tiv, prin activitatea căreia să 
se creeze premise in scopul intensi
ficării montajului. Efectul? Dublarea 
productivității muncii. Dacă înainte 
se realizau 150 de motoare pe lună, 
acum se montează cu aceiași oa
meni 300 de motoare. La fabrica de 
aparataj s-au identificat 760 mp in
suficient utilizați ; pe o parte din a- 
ceastă suprafață au fost montate 20 
de mașini-unelte. pe seama cărora 
a crescut producția cu 159 milioane 
lei anual, iar pe restul s-a extins 
turnarea rășinilor. La începutul a- 
cestui an — am reținut din discuția 
cu tov. Marin Vișănescu, secretarul 
organizației de partid de la fabrica 
de transformatoare — volumul co
menzilor pentru transformatoare nu 
acooerea capacitățile de producție, 
în timp ce solicitările pentru mo
toare electrice .eraq mari. Ca 
re, s-a trecut la amenajarea, pe 
le siiprăffețe', țftilpidte nerațiO; 
Unei linii tehnologice pentru'
carea de motoare în colaborare cu 
fabrica de mașini rotative. Astfel, 
se va satisface necesarul de 1000 
motoare în plus solicitate de diferiți 
beneficiari interni și cliențl de peste 
hotare in acest an, îndeplinindu-se 
astfel o altă sarcină trasată de se
cretarul general al partidului.

Obținerea rezultatelor care ono
rează astăzi colectivul de la „Elec
troputere" nu ar fi fost posibilă dacă 
centrul de greutate al activității or
ganizației de partid, a conducerii 
centralei și întreprinderii nu se 
muta jos, în secții și fabrici, acolo 
unde se hotărăște soarta producției, 
a îndeplinirii planului. Conștienți 
fiind de faptul că în secții și fabrici, 
la locurile de muncă, cuvîntul, sfa
tul și îndrumarea lor sînt mai mult 
decît necesare, membrii comitetului 
de partid, cadrele de răspundere din 
centrală și întreprindere pun umă
rul la soluționarea problemelor cu 
care se confruntă producția. Re
țin atenția astăzi Ia „Electroputere* 
ordinea, disciplina și organizarea 
mereu mai bună a producției în toa
te secțiile și in marile sale fabrici. 
„Fără acestea — aprecia directorul 
general al centralei — nu se poate 
vorbi de redresarea activității noas
tre".

Pornind de la rezultatele de pînă 
acum, colectivul de la „Electro
putere" este hotărît să muncească 
fără preget pentru a le consolida 
continuu, înaintind astfel cu pași 
siguri pe drumul reafirmării în 
rîndul marilor unități fruntașe ale in
dustriei noastre socialiste.

Petre NEDELCU 
Nicolae BABALAU

O REALIZARE 
DE PRESTIGIU 

A ÎNTREPRINDERII 
DE REPARAȚII PLOIEȘTI I 

„CEB0MAL-50"
Noul agregat pentru dozarea 

și malaxarea betoanelor uscate 
și umede — „Cedomal-50“ — 
care a intrat în fabricație de 
serie la întreprinderea de repa
rații Ploiești, a întrunit apre
cieri dintre cele mai elogioase 
din partea beneficiarilor, care îl 
folosesc cu succes. în adresa cu 
numărul 4876/975, expediată de 
întreprinderea de construcții căi 
ferate-Craiova, se arată că noul 
agregat „este o reușită a colec
tivului la nivelul tehnicii ac
tuale. Utilajul dă rezultate pro
ductive deosebite, atît din punct 
de vedere cantitativ, cît și cali
tativ, oferă posibilități de de
plasare simple și asigură cos
turi scăzute în pregătirea betoa
nelor".

„Cedomal-50“ a fost conceput 
și proiectat în întregime de că
tre specialiștii întreprinderii 
ploieștene. El este, de fapt, un 
complex format din mai multe 
subansamble (dozatorul, mala
xorul, tablouri de comandă etc), 
iar montarea lui pe șantier se 
realizează într-un timp extrem 
de scurt. „Cedomal-50“ realizează 
nu numai beton umed (malaxat) 
ci și beton uscat, are un consum 
redus de energie electrică și se 
manevrează foarte ușor. Opera
torul are toate comenzile și apa
ratele de programare sub obser
vație. acționind prin apăsarea 
pe butoane. Efortul fizic este 
eliminat.

C. CAPRARU 
corespondentul „SclnteH*
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PREȘEDINTELE REPUBLICII, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE 
A AMBASADORILOR

HOTĂRÎREA 
Comitetului Politic Executiv 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

In ziua de 21 iunie, la Palatul Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe Raoul 
Delaye, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Franceze la București.

In alocuțiunea rostită cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare, 
ambasadorul RAOUL DELAYE a 
subliniat tradițiile bogate ale priete
niei și colaborării dintre popoarele 
român și francez, arătînd că „aceste 
două străvechi națiuni, reîntinerite 
fără încetare de noi elanuri izvorite 
din pămintul lor, nu se complac doar 
în evocarea unui trecut oricit de eroic 
și prestigios ar fi el ; ele vor să-și 
aducă contribuția, permanent reîn
noită, la construirea omenirii de azi".

în continuare, ambasadorul francez 
a spus :

„Cele două țări ale noastre, depar
te de a se izola și a se consacra 
numai dezvoltării lor proprii, se 
preocupă și de soarta altora, de Eu
ropa noastră, bineînțeles, dar, de a- 
semenea, de toți cei care luptă pen
tru libertate, bunăstare și demnitate. 
Dezvoltarea spectaculoasă a schim
burilor noastre bilaterale în toate do
meniile, preocuparea noastră comună 
de a organiza pacea, securitatea și 
cooperarea între toate țările europe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit simbătă, 21 iunie a.c., 
la Palatul Consiliului de Stat, pe 
Gaspard Emery Karenzo, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Bu
rundi în țara noastră.

în cuvîntul rostit în cadrul cere
moniei de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul GASPARD 
EMERY KARENZO a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un căl
duros salut și urări de sănătate și 
fericire din partea generalului-loco- 
tenent Michel Micombero, secretar 
general al Partidului UPRONA, pre
ședinte și șef al guvernului Repu
blicii Burundi.

„Poporul burundez și guvernul său 
— a spus vorbitorul — au avut în
totdeauna o profundă admirație față 
de harnicul popor din România. Este 
un popor care a făcut mult pentru 
el însuși, pentru umanitate și pentru 
Burundi, în mod deosebit. In cursul 
Zilelor sumbre pe care le-a cunoscut 
țara mea, în perioada luptei pentru 
eliberarea și consolidarea indepen
denței sale, Republica Socialistă Ro
mânia n-a încetat să acorde în între
gime și necondiționat sprijinul său 
poporului burundez".

în continuare, vorbitorul a spus :
„Poporul burundez, după exemplul 

poporului român, bogat în tradițiile 
luptei revoluționare, înaintează spre 
progres economic și social, înfruntînd 
furtunile și valurile care îi barează 
drumul. Trebuie adăugat că, pe pla
nul politicii externe, țările noastre 
au o credință profundă în principiile 
egalității între state, ale respectului 
independentei și suveranității aces
tora, neamestecului în treburile in
terne și ale dreptului fiecărui popor 
de a dispune de el însuși".

Arătînd, în încheiere, că „unite și 
•olidare, popoarele noastre vor putea

Republicii Populare Bangladesh
în dimineața zilei de 21 iunie a.c., 

la Palatul Consiliului de Stat a avut 
loc ceremonia primirii de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a scri
sorilor de acreditare în țara noastră 
a ambasadorului extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Bangladesh. Rashid Ahmad.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ambasadorul RASHID AHMAD a 
transmis președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și partidului și 
guvernului țării noastre, întregului 
popor român, salutul personal și u- 
rările de bine ale șeicului Mujibur 
Rahman, președintele Republicii 
Populare Bangladesh și președintele 
Ligii Populare a Țăranilor și Munci
torilor din Bangladesh.

„Guvernul și poporul din Bangla
desh — a spus vorbitorul — au o 
deosebită stimă pentru Excelența 
Voastră, pentru guvernul și poporul 
din România. Realizările politice și 
economice ale țării dumneavoastră 
constituie un exemplu inspirator pen
tru Bangladesh. Legăturile frățești 
dintre țările noastre se reflectă în 
dezvoltarea relațiilor bilaterale în 
toate domeniile. O manifestare re
marcabilă a acestor relații o consti
tuie schimbul frecvent de vizite. Ia 
diferite niveluri. între țările noastre. 
Cu această ocazie aș dori să reafirm 
aprecierea sinceră a guvernului meu 
pentru ajutorul economic generos a- 
cordat nouă de către guvernul dum
neavoastră. precum și pentru spriji
nul valoros dat în cadrul diverselor 
foruri internaționale. Guvernul meu

Republicii Franceze
ne deschid un larg orizont inițiativei 
și voinței noastre".

In încheiere, ambasadorul Republi
cii Franceze și-a exprimat hotărîrea 
de a acționa consecvent pentru a con
tribui la dezvoltarea prieteniei și co
laborării româno-franceze. El a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
și poporului român călduroase urări 
din partea președintelui Republicii 
Franceze, Valery Giscard d’Estaing.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

„Este un motiv de satisfacție pen
tru ambele noastre popoare — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
faptul că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări cu
nosc astăzi o dezvoltare continuă, 
pe principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc. Au avut loc numeroase 
schimburi de vizite și au fost semnate 
noi acorduri care contribuie la adîn- 
cirea cooperării româno-franceze în 
domeniile politic, economic, cultural 
și tehnico-științific. Constatăm cu 
satisfacție creșterea continuă a 
schimburilor de valori materiale și 
spirituale dintre țările noastre".

In continuare, referindu-se la 
politica externă a României de dez
voltare largă a relațiilor sale cu toate 
statele, de participare activă la viata 

Republicii Burundi
contribui deopotrivă la consolidarea 
independenței, a autodeterminării 
popoarelor, a securității universale și 
a păcii în lume", ambasadorul bu
rundez a exprimat hotărîrea sa de a 
acționa pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării româno- 
burundeze.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președinte
le Republicii Socialiste România. 
Mulțumind pentru urările ce i-au 
fost adresate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
șefului statului burundez, președin
tele Michel Micombero, un salut 
călduros și cordiale urări de succes 
în conducerea țării pe calea pro
gresului economic și social, a edifi
cării unei vieți libere și independen
te. Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat poporului bu
rundez prieten călduroase urări de 
bunăstare și progres, de succes de
plin în eforturile pe care le depu
ne pentru propășirea patriei sale. 
’ „îmi face plăcere să remarc — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că între popoarele și țările noastre 
au început să se dezvolte relații de 
prietenie și colaborare și să exprim 
dorința României socialiste, a gu
vernului român și a mea de a am
plifica în viitor aceste legături, de 
a folosi pe deplin posibilitățile care 
există în vederea promovării unei 
cooperări tot mai strînse".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Ne bucură, de asemenea, relații
le bune de colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Uniunii pentru Progres Național și 
sîntem ferm hotărîți să milităm și 
pe această linie pentru intensifica
rea legăturilor noastre de prietenie 
și solidaritate militantă".

Arătînd că „astăzi pe plan mon
dial se produc profunde transfor

salută, de asemenea, interesul de
osebit și înțelegerea pe care Exce
lența Voastră le are față de proble
mele țărilor în curs de dezvoltare 
ale lumii".

In încheiere, ambasadorul Republi
cii Populare Bangladesh a spus : „In 
timpul misiunii mele de ambasador, 
mă voi strădui în mod constant să 
consolidez pe mai departe relațiile 
prietenești și cordiale dintre țările 
noastre, în toate domeniile".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. Mul
țumind călduros pentru urările 
ce i-au fost adresate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rîndul său, președintelui Muji
bur Rahman un cordial salut 
prietenesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire persona
lă, precum și urări de pace și pros
peritate pentru poporul prieten al 
Republicii Populare Bangladesh.

„Folosesc acest prilej — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — spre a 
releva satisfacția noastră pentru bu
nele relații existente între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bangladesh. Apreciez că 
există largi posibilități pentru ampli
ficarea cooperării economice și a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări ale noastre, precum și pen
tru o colaborare fructuoasă între 
Partidul Comunist Român și Liga 
Populară a Țăranilor și Muncitorilor 
din Bangladesh. în România urmă
rim cu deosebit interes și ne bucurăm 
sincer de succesele obținute de către 

internațională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Consacrîndu-și întreaga energie 
dezvoltării sale economico-sociale 
pașnice, România militează activ 
pentru statornicirea în lume a unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale. fondată pe echitate și 
deplină egalitate în drepturi, se pro
nunță cu fermitate pentru rezolvarea 
pe calea tratativelor a tuturor pto- 
blemelor care confruntă omenirea, 
pentru soluționarea politică a con
flictelor si litigiilor dintre state. A- 
cordăm o susținută atenție consolidă
rii păcii și securității europene".

Mulțumind președintelui Valâry 
Giscard d’Estaing pentru urările a- 
dresate. președintele Nicolae 
Ceaușescu i-a transmis la rîndul său 
un salut, amical. împreună cu urările 
sale de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate și pace pentru po
porul francez prieten.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire prietenească și 
cordială cu ambasadorul Raoul Delaye.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, pre
cum și George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Au fost, de ase
menea, prezenți membri ai Ambasa
dei Franței la București.

mări în raporturile de forțe, se a- 
firmă cu tot mai multă putere voin
ța popoarelor de a fi stăpine pe des
tinele lor, pe resursele lor naționa
le, de a-și organiza viața in mod li
ber, așa cum doresc, fără nici un 
amestec din afară", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Țara noastră își afirmă în mod 
constant solidaritatea cu lupta po
poarelor africane împotriva oricăror 
forme de dominație și asuprire, 
dezvoltînd ample legături cu tinere
le state care și-au ciștigat recent 
independența, cu mișcările de elibe
rare națională".

Subliniind că în fața omenirii 
contemporane stau probleme com
plexe, de însemnătate vitală pentru 
progresul și pacea întregii lumi, că, 
între aceste probleme, un loc impor
tant îl ocupă cele privind lichidarea 
subdezvoltării și promovarea unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale, a unor relații noi, de
mocratice. întemeiate pe egalitate 
și echitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat convingerea 
că România și Burundi vor conlu
cra fructuos pe plan internațional 
pentru a-și aduce contribuția la so
luționarea acestor probleme.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului burundez mult 
succes în îndeplinirea misiunii sale 
în România.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire prie
tenească și cordială cu ambasadorul 
Republicii Burundi, Gaspard Emery 
Karenzo.

Au participat la ceremonia pre
zentării scrisorilor și la convorbire 
Constantin Stătescu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. .

Republica Populară Bangladesh !n 
dezvoltarea sa economică și socială".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Poporul român, care este angajat 
cu toate forțele sale în opera de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, nutrește sentimen
te de solidaritate și caldă simpatie 
față de eforturile susținute pe care 
le fac țările în curs de dezvoltare, 
față de lupta lor pentru consolidarea 
independenței politice și economice. 
Considerăm că trebuie să se facă to
tul pentru instaurarea în lume a u- 
nei noi ordini economice și politice 
internaționale, bazate pe deplina e- 
galitate și echitate, care să stimuleze 
progresul mai rapid al tuturor țări
lor, și în primul rînd al celor rămase 
în urmă, să dea posibilitate tuturor 
popoarelor să beneficieze larg și ne
îngrădit de cuceririle civilizației mo
derne".

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului Re
publicii Populare Bangladesh succes 
deplin în îndeplinirea misiunii încre
dințate.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire prie
tenească și cordială cu ambasadorul 
Republicii Populare Bangladesh, 
Rashid Ahmad.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

constituie un moment de importanță istorică 
în relațiile dintre cele două țări și popoare, un 
eveniment cu adîncă semnificație internațio
nală.

Capătă o semnificație deosebită semnarea 
Tratatului de prietenie și colaborare dintre 
România și Portugalia, primul document de 
acest fel semnat între două țări prietene, dar 
făcînd parte din grupări militare deosebite. 
Semnarea acestui document demonstrează că 
atunci cînd statele sînt animate în mod sincer 
de dorința de înțelegere și cooperare, de voința 
de a contribui activ la înfăptuirea păcii și 
securității în Europa și în lume, pot depăși po
litica de blocuri, pot statornici raporturi nor
male fundamentate pe respectul principiilor 
egalității, independenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, excluderii for
ței și amenințării cu folosirea ei în viața in
ternațională.

Acest tratat, celelalte documente semnate cu 
ocazia vizitei președintelui Costa Gomes des
chid perspective noi conlucrării româno-por- 
tugheze pe multiple planuri — politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural — contribuie 
la adîncirea prieteniei dintre popoarele român 
și portughez, servesc cauzei securității euro
pene, colaborării dintre toate națiunile lumii.

Comitetul Politic Executiv salută cu deose
bită căldură vizita în țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria, în frunte cu tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Convorbirile prietenești, sincere, dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov, încununate cu succes deplin, primirea 
călduroasă făcută solilor poporului bulgar de 
către populația țării noastre reprezintă o ex
presie a relațiilor frățești, cu adînci rădăcini 
istorice, bogate în tradiții, dintre popoarele ro
mân și bulgar, dintre partidele comuniste din 
cele două țări.

în cadrul convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
au fost scoase în evidență și concretizate noi 
căi și posibilități de extindere și diversificare 
a cooperării româno-bulgare, au fost puse ba
zele unei colaborări trainice, de lungă durată, 
între popoarele celor două țări vecine și 
prietene.

Declarația comună, reafirmînd hotărîrea 
celor două țări și partide de a dezvolta rela
țiile pe baza principiilor marxism-lenlnismu- 
lui și internaționalismului socialist, acordul de
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(Urmare din pag. I)
Comitetul Politic Executiv a luat, de ase

menea, cunoștință cu satisfacție de rezultatele 
întîlnirii dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, în timpul scurtei vizite de prietenie 
a șefului statului român la Dakar. Comitetul 
Politic Executiv consideră că înțelegerile con
venite de președinții Nicolae Ceaușescu și Leo
pold Sedar Senghor în vederea amplificării 
conlucrării multilaterale dintre România și 
Senegal, dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Progresistă Senegaleză slujesc inte
reselor celor două țări și popoare, luptei împo
triva colonialismului și neocolonialismului, 
cauzei tuturor popoarelor care au pășit pe ca
lea unei dezvoltări de sine stătătoare.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că în- 
tîlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gerald Ford, în timpul scurtei 
vizite la Washington, constituie o nouă și im
portantă contribuție la continuarea dialogului 
româno-american la nivel înalt consacrat pro
movării colaborării între cele două națiuni, 
conlucrării lor în viața internațională în spi
ritul principiilor Declarației comune din de
cembrie 1973 și Declarației comune cu privire 
la cooperarea economică, industrială și teh
nică. Comitetul Politic Executiv consideră că 
aceste convorbiri au deschis noi căi de progres 
relațiilor româno-americane în domeniile po
litic, economic, al științei, tehnicii și culturii, 
colaborării celor două țări în rezolvarea pro
blemelor vieții internaționale, în interesul po
poarelor și cauzei păcii.

Comitetul Politic Executiv salută întîlnirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu premierul 
britanic, Harold Wilson, în cadrul căreia au 
fost reînnoite și dezvoltate contactele la nivel 
înalt între România și Marea Britanie. Apre
ciind întîlnirea și convorbirile purtate cu acest 
prilej ca un moment important pentru viitorul 
relațiilor româno-britanice, Comitetul Politic 
Executiv își exprimă satisfacția pentru con
cluziile schimburilor de vederi dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și premierul Ha
rold Wilson, care au condus la evidențierea 
unor noi posibilități de promovare și mai largă 
a colaborării și cooperării dintre cele două 
țări, a conlucrării lor în edificarea securității 
pe continentul european, în asigurarea destin
derii și păcii internaționale.

Comitetul Politic Executiv consideră că vi
zita în România a președintelui Portugaliei, 
Francisco da Costa Gomes, convorbirile avute 
cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Conducerea partidului și statului a 
sărbătorit simbătă, , intr-un cadru 
festiv, pe tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 75 de ani.

La masa tovărășească ce a avut 
loc au luat parte tovarășul Nicolae

Cuvîntul tovurușului Ștefan Voitec
Mult stimate și scumpe tovarășe 

Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați și dragi 

tovarăși,
Emoția profundă, firească, care mă 

stăpinește în aceste clipe solemne 
ale vieții mele copleșește întreaga 
mea ființă, dă greu posibilitate gla
sului să exprime sentimentele și gin- 
durile mele în toată cuprinderea și 
în toată intensitatea lor.

Cu întreaga gratitudine, mulțumesc 
Comitetului Politic Executiv și Con
siliului de Stat pentru generoasa, im
presionanta scrisoare pe care mi-au 
adresat-o cu prilejul aniversării a 75 
de ani de viată.

Vă mulțumesc din toată inimă, 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, pentru cuvintele de pre
țuire, pline de afecțiune, de căldu
ră tovărășească, pe care le-ați rostit 
aici la adresa mea, cu privire la o ac
tivitate de mai bine de o jumătate 
de veac în rîndurile de luptă ale 
clasei muncitoare, ale mișcării mun
citorești revoluționare, socialiste și 
comuniste. Vă mulțumesc recunoscă
tor pentru felicitarea personală pe 
care mi-ați trimis-o.

Doresc să dau expresie recunoș
tinței mele vii față de dumneavoas
tră. dragi tovarăși, pentru felicitările 
trimise, pentru aprecierile și consi
derația cu care ați însoțit urările 
dumneavoastră, atît de calde.

Sufletul meu este copleșit, de ase
menea. de atenția cu care m-au cin
stit mulți, foarte mulți tovarăși, de 
pe tot cuprinsul țării, dintre care o 
bună parte vechi militanți cu care 
am activat laolaltă, ani și ani, pen

Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ște

tru marea, triumfătoarea noastră 
cauză, cauza socialismului și a co
munismului.

Sărbătorirea cu care partidul m-a 
onorat, atenția cu care dumnea
voastră înșivă, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, mă onorați umplu inima 
mea de emoție, dau noi tării vieții 
mele, care, pînă la capătul ei. va fi 
dăruită, fără clintire, edificării socia
lismului multilateral dezvoltat, bi
ruinței comunismului, luptei pentru 
progres, pentru umanism și solidari
tatea umană, pentru demnitatea na
țiunii noastre, pentru trainica înțele
gere între toate popoarele, pentru 
necurmata înflorire a patriei.

Desigur, o aniversare cum este cea 
de astăzi, a unei îndelungate exis
tențe, n-ar exprima sensul ei deplin 
dacă n-ar avea în cuprinderea ei — 
de asemenea îndelungată — foarte 
îndelungata participare la lupta în rîn
durile partidului clasei muncitoare, 
pentru înlăturarea nedreptei orîn
duiri, pentru definitiva descătușare 
a clasei muncitoare și a poporului 
însuși, pentru independența și suve
ranitatea patriei, pentru noua, mă
reața orînduire pe care au dorit-o, 
pentru care s-au jertfit și au murit 
slăviții noștri înaintași.

O aniversare — cum este cea de 
azi — este un firesc prilej de bilanț, 
nu numai un popas solemn către un 
capăt inexorabil.

Și e firesc ca, la 75 de ani de via
ță și la aproape 6 decenii de neclin
tită convingere și luptă pentru so
cialism, gîndul să se îndrepte spre 
trecut, fără a se desprinde însă nici 
o clipă de marile îndatoriri ale pre
zentului și de grandioasele perspec
tive ale viitorului.

După ce a evocat momente sem
nificative din istoria mișcării munci

fan Andrei, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Io- 
niță, Vasile Paitilineț, loan Ursu, îm
preună cu soțiile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat au adresat calde felicitări to

torești din țara noastră, din lupta 
partidului, tovarășul Ștefan Voitec a 
spus :

îngăduiți-mi, dragi tovarăși, să vă 
împărtășesc emoția profundă pe 
care o încerc ori de cîte ori, în ma
gistralele sale expuneri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază necesi
tatea colaborării dintre partidele co
muniste, socialiste și social-democra- 
te, cu toate forțele progresiste și de
mocratice, ori de cîte ori Domnia Sa 
relevă importanța reconcilierii isto
rice, în Europa și în restul lumii, 
dintre comuniști și socialiști, pentru 
a zădărnici uneltirile imperialismu
lui, pentru a se consolida destinde
rea și întări colaborarea trainică 
dintre toate popoarele, a se salvgar
da pacea în lume.

Sînt aceste chemări, fără îndoială, 
chemări de o înaltă responsabilitate 
ale unui eminent conducător al miș
cării muncitorești, profund cunoscă
tor al realităților social-politice, ale 
unui strălucit bărbat de stat, cu o 
largă viziune și adîncă înțelepciune, 
cu o justă apreciere a stărilor de azi 
și a celor de mîine.

Stimate tovarășe și stimați tova
răși,

Ce bucurie poate fi mai mare pen
tru un vechi militant decît aceea de 
a trăi împlinirea năzuințelor sale de 
mai bine și progres, de organizare 
socialistă a patriei, de transformare 
strălucitoare în viață a visurilor în
depărtatei tinereți ?

Și ce fericire mai mare poate fi 
pentru un comunist- român decît 
aceea de a lupta în rîndurile 
compacte ale gloriosului Partid Co
munist Român, puternică forță poli
tică, monolitică, sub conducerea în
cercată, clarvăzătoare, viguroasă.

colaborare economică, tehnică și științifică pe 
termen lung, precum și celelalte acorduri, pro
tocoale, înțelegeri și convenții vor ridica la un 
nivel și mai înalt relațiile politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale dintre România 
și Bulgaria. Comitetul Politic Executiv relie
fează marea însemnătate a semnării acordului 
privind construirea complexului hidrotehnic 
Turnu-Măgurele — Nicopole, obiectiv de im
portanță majoră pentru economiile naționale 
ale ambelor state, menit să lege și mai strîns 
cele două țări și popoare în lupta pentru fău
rirea orînduirii socialiste și comuniste pe pă- 
mîntul românesc și bulgar.

Comitetul Politic Executiv apreciază că re
zultatele vizitei înalților oaspeți bulgari în 
România, relațiile bazate pe stimă și respect, 
pe avantaj reciproc și întrajutorare tovără
șească statornicite între România și Bulgaria 
servesc edificării noii orînduiri în cele două 
țări, contribuie la afirmarea socialismului în 
lume, la întărirea colaborării dintre națiuni în 
Balcani, în Europa și în lumea întreagă. Rela
țiile de prietenie și colaborare româno-bulgare 
servesc, totodată, cauzei unității mișcării co
muniste și muncitorești, cauzei solidarității cu 
forțele progresiste, revoluționare și antiimpe- 
rialiste de pretutindeni.

Comitetul Politic Executiv, subliniind bilan
țul deosebit de bogat al convorbirilor dintre 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și reprezentanții statelor 
amintite, aprobă în unanimitate documentele 
semnate, precum și concluziile la care s-a 
ajuns cu prilejul acestor vizite și convorbiri.

Comitetul Politic Executiv stabilește ca gu
vernul, fiecare minister și instituție interesate 
să ia măsuri pentru a organiza realizarea în 
cele mai bune condiții și în termenele stabilite 
a acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sem
nate cu prilejul acestor acțiuni internaționale 
ale partidului și statului nostru.

★
Comitetul Politic Executiv îșî exprimă în

crederea că oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — care și-au 
manifestat sub diferite forme sentimentele de 
înaltă prețuire față de activitatea desfășurată 
de secretarul general al partidului — vor face 
totul pentru ca, strîns uniți în jurul Partidului 
Comunist Român, să înfăptuiască în cele mai 
bune condiții istoricele hotăriri ale Congre
sului al XI-lea al partidului, să transpună în 
viață politica internă și externă a partidului 
și statului nostru.

varășului Ștefan Voitec și soției sale, 
urindu-i sărbătoritului multă sani
tate, fericire și putere de muncă.

în timpul mesei, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ștefan Voitec 
au rostit alocuțiuni.

desfășurată In conformitate cu prin
cipialitatea marxist-leninistă și in
teresele permanente ale poporului 
român, conducere pe care, cu stră
lucire, o întruchipează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, figura cea mai 
de seamă de conducător al mișcării 
noastre muncitorești, din toate 
timpurile, al României însăși, una 
din personalitățile cele mai proemi
nente, mai active și mai prețuite ale 
vieții politice contemporane inter
naționale.

Vă asigur, scumpe tovarășe 
Ceaușescu și iubiți tovarăși, că, în 
pofida anilor mulți care s-au așe
zat pe umerii mei, nu voi precupeți 
nici un efort, pînă în ultima clipă, 
pentru ca prezența mea în rîndurile 
de luptă ale partidului, ale poporului 
nostru să fie vrednică de încre
derea cu care sînt onorat, să consti
tuie permanent o contribuție plină, 
efectivă la transpunerea în viață, 
consecvent, a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
a prevederilor Programului adoptat 
de Congresul al XI-lea al partidului, 
a tuturor măsurilor și indicațiilor 
conducerii noastre de partid și de 
stat, ale secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumindu-vă, din nou, din tot 
sufletul, pentru afecțiunea și încre
derea cu care m-ați înconjurat, pen
tru onoarea acestei sărbătoriri, 
fie-mi îngăduit, dragi tovarăși, să vă 
adresez, din adîncul inimii mele, 
urarea atît de frumoasă și atît de 
românească pe care o adresează, pre
tutindeni, cu căldura-i sufletească, 
tovarășul Ceaușescu : „Multă sănă
tate și multă fericire !“.

Ridic paharul pentru partidul nos
tru. pentru poporul nostru,

pentru viață îndelungată, foarte în
delungată și plină de izbînzi și satis
facții tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Ceaușescu și familiei, pen
tru dumneavoastră toți și pentru fa
miliile dumneavoastră. (Aplauze).

AU ÎNDEPLINIT CINCINALUL
• Colectivul întreprinderii de 

pielărie și încălțăminte „Dîm
bovița" din București a anun
țat îndeplinirea sarcinilor ac
tualului cincinal. Pînă la sfîrși- 
tul anului, unitatea bucureșteană 
va realiza, suplimentar față de 
prevederile perioadei 1971—1975. 
229 mii mp piei moi, 1 319 mii 
bucăți articole de marochinărie 
și peste 2 milioane perechi încăl
țăminte.

„Conștient! că sarcinile de 
mare răspundere puse în fața 
industriei ușoare de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului pe 
linia îmbunătățirii gamei sorti
mentale, a calității produselor 
și a sporirii productivității mun
cii cer din partea noastră o 
mai bună organizare și condu
cere a producției și a muncii, ne 
angajăm — se spune în telegra
ma adresată cu acest prilej Co

mitetului Central al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca 
în activitatea noastră să urmăm 
neabătut exemplul pe care ni-1 
dați prin activitatea dumnea
voastră neobosită, pusă in slujba 
fericirii poporului, să sporim 
eforturile întregului colectiv 
pentru a înscrie in istoria fap
telor de muncă noi succese, adu- 
cîndu-ne contribuția la aplicarea 
în viață a istoricelor hotăriri a- 
doptate de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.

• Numărul întreprinderilor 
din județele Arad, Caraș-Seve- 
rin și Timiș, care au atins de 
pe acum cota planificată pentru 
sfirșitul perioadei 1971—1975. se 
ridică la 35. Printre acestea 
se numără mari unități ale 
industriei miniere, chimice, con
structoare de mașini, de prelu
crare a lemnului și din sectorul 

materialelor de construcții, care 
înregistrează avansuri de 10 și 
chiar 12 luni față de prevederile 
inițiale. Din județul Timiș ne 
mai parvine știrea că întreprin
derea „Electromotor" a realizat 
planul la export pe întregul cin
cinal, iar cea de mașini agrico
le „Tehnometal" din Timișoara 
a îndeplinit cu 6 luni mai de
vreme planul de export pe anul 
în curs. De altfel, pe ansamblul 
industriei acestui județ, care li
vrează în acest an beneficiarilor 
săi externi un volum sporit de 
mărfuri, planul semestrial de 
export la o serie de produse a 
fost îndeplinit cu zece zile mai 
devreme.

• întreprinderea „Dacia" din 
Ploiești este a 30-a unitate in
dustrială prahoveană care a 
atins pînă astăzi cota finală a 
cincinalului la toți indicatorii. 

Colectivele unităților prahovene 
au intrat In ultima decadă a 
primului semestru cu o produc
ție suplimentară față de planul 
la zi mai mare decît cea prevă
zută în angajamentul asumat pe 
întregul an.

• întreprinderea „Avicola" 
din Mihăilești este cea de-a 
15-a unitate economică din ju
dețul Ilfov care și-a realizat 
pină acum sarcinile de plan din 
actualul cfncinal. Pînă la sfîrși- 
tul anului, aici se va realiza su
plimentar o producție de 57 mi
lioane ouă, 2 000 tone carne de 
pasăre și un beneficiu de 20 mi
lioane lei.

• Și-a îndeplinit sarcinile 
prevăzute pentru cincinal și 
Centrul teritorial de calcul elec
tronic din Brașov. Este cea de-a 
12-a unitate economică din ju
deț care a obținut acest succes.

In sala cuptoarelor de la Combinatul chimic Tirnâveni
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Măiestria artistică t V Copiii noștri—pionierii
O societate echilibrată 

elimină spontan atacul 
hibrid, tendința de a des
figura ideile care axează 
vitalitatea și spiritul ei 
de coeziune etică sau po
litică. A lupta împotriva 
unor astfel de manifes
tări, de orice natură și 
din orice direcție ar veni, 
este datoria oricărui ce
tățean. Cu această dato
rie începe și etica unui 
artist, aceea care va da 
muncii lui sensul și adîn- 
cimea pe care o au toate 
creațiile artistice la care 
ne referim cînd evocăm 
istoria și cultura. Dimen
siunile politice, orizontul 
cultural și etica unui po
por le putem recunoaște 
și înțelege In istoria lui 
și in tradiții, dar cu spi
rit de selecție, adică rea
list. O serie de confuzii 
care stăruie în multe lu
crări expuse, fie în expo
ziții colective, fie în cele 
particulare, își au cauza 
în îngusta înțelegere a 
realismului.

Cînd înțelegi modurile 
cu care se exprimă na
tura și le adaptezi expre
siei artistice, dîndu-le o 
nouă funcțiune, un nou 
sens, un mesaj spiritual 
distinct, realizezi acel 
transfer emoționant Intre 
om și natură în paralelă 
cu universul, cu tot ce 
numim demiurgie cosmi
că. Această paralelă în
tre natură și artă poate 
fi mai strînsă, cu legături 
și apropieri mai reci sau 
mai calde, în asentiment 
total sau riguros sub con
trolul gîndirii.

A ști să deosebești, să 
observi cum se exprimă 
natura, ingenuitatea ei 
cromatică, forța cu care 
se împletesc și se desfă
șoară în mișcare forme
le, cum se ritmează în- 
tr-un ansamblu toate a- 
cestea înseamnă să-ți 
apropii legile măiestriei. 
Marii artiști au lăsat 
multe mărturii despre a- 
cest adevăr la care ei se 
referă ca la o școală a 
desăvîrșirii talentului. 
Chiar arhitectura tot în 
natură își găsește sensul 
estetic, cînd îl are. O sin
teză estetică dezvoltată 
ca agrement, fără încăr
cătură filozofică, îndrep
tați înspre sensuri func
ționale, este în curs de 
dezvoltare.

In ceramică, sticlărie, 
feronerie, textile, în toa
te genurile funcționale 
debutează cu succes pic
tori și sculptori atrași de 
frumusețea obiectului.

în această problemă, 
apelul la tradiție, la arta 
populară veche ne poate 
ajuta prin cit și cum a

știut creatorul anonim să 
dea rosturi clare forme
lor, prin cît și cînd a fo
losit simbolurile, exnre- 
sia directă sau metafora. 
Nu oricînd și oricum se 
potrivește aceeași formă.

Nu este o știință, nici 
școală nu este care să 
poată face artiști cum se 
fac conservele, singura 
școală fără greș este is
toria cu învățămintele ei, 
tradiția cu miturile fără 
moarte pe care artistul 
le intuiește în esența lor, 
apoi natura, care-ți des
chide toate porțile spre 
frumusețe. A înțelege na
tura în context plastic 
înseamnă a citi legea ma
teriei, cum se face pe 
sine și se desface, cum 
se desfășoară și se îm
pletesc ritmurile, cum

presia devine mai cuprin
zătoare, mai adîncă în 
sensul că include profi
luri noi ale existenței, în 
sensul că exprimă mai 
generos adevărul.

înnoirea vieții este sur
sa continuă de înnoire a 
artei, fiindcă artistul e 
mereu solicitat să ampli
fice mijloacele artistice, 
să nu cadă pe panta imi
tației. a imposturii. A- 
ceastă înnoire se produ
ce nuanțat sau în salturi 
care marchează momen
tele istorice caracteristi
ce. Forma fără conținut 
este o exhibiție și este re
gretabil că debutează și 
astfel de lucrări sub di
verse numiri și maniere, 
parcă dinadins căutate 
pentru a răspîndi con
fuzie.

însemnări de Ion VLASIU

ciniă culorile, lumina, 
formele.

Nu e indiferent cum 
gîndim, ce concluzii pu
tem trage din experiența, 
zilnică, dimpotrivă este 
esențial să putem ajunge 
la idei directoare, idei 
care să ne ducă înainte 
spre progres.

Socialismul nu Se poate 
face fără cultură. Pentru 
toate domeniile de acti
vitate este prevăzută o 
bază culturală corespun
zătoare și ne putem lău
da că poporul nostru se 
arată deosebit de înclinat 
să-și însușească noi cu
noștințe, să se avînte 
spre noi împliniri spiri
tuale. Artele și literatura 
sînt solicitate arzător de 
întreaga noastră societa
te. Cărți de știință, cărți 
literare, proză și poezii, 
se vînd în ediții întregi in 
cîteva zile. Teatrele, ci
nematografele, expozițiile 
de tot felul sînt frecven
tate cu un interes cres- 
cind.

Aceste fenomene nu te 
pot lăsa indiferent, nu 
poți rămîne nesimțitor ; 
freamătul social te învă
luie treptat, și dacă ești 
scriitor sau artist, în mod 
firesc, vei ajunge la con
știința că este o mare 
mîndrie și o noblețe să 
fii solicitat ca exponent, 
să fii socotit printre cei 
care, exprimînd realitatea, 
o și definesc spiritual, ii 
dau profil și frumusețe, 
oglindind-o pentru pre
zent și pentru viitor. No
țiunea frumosului se îm
bogățește continuu, ex

Cred că e legitim și 
chiar, cu onestitate vor
bind, se cuvine să ne în
trebăm dacă o astfel de 
artă are sau nu o moti
vare în climatul nostru 
social ? Plictiseala, pesi
mismul, disprețul, snobis
mul, toate sînt firești pînă 
la un punct, dar a face 
program din ele e o gre
șeală. Uneori pot avea 
haz. Hazul încetează însă 
cînd acest piruetism se 
lăbărțează, cînd devine 
amenințător pentru cultu
ră, parazitar.

★
S-a spus : toate stiluri

le, toate florile au drep
tul să înflorească. E bine 
spus și chiar frumos, mai 
ales artele plastice au 
luat un avînt de nede- 
scris. Copiii, muncitorii, 
pensionarii, țăranii își ma
nifestă nestingherit dra
gostea. Fiecare' cum poa
te, cum știe el. face 
un obiect pe care îl sem
nează și-l trimite publi
cului, care îl primește cu 
același surîs cu care i se 
oferă. adică generos, 
fu.ndcă gestul e gratuit. 
In acest cadru, artistul 
profesionist este un favo
rit : debutează sub egida 
Uniunii artiștilor plastici 
și a Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, are 
la dispoziție săli gratuite, 
iar lucrările bune se cum
pără pentru muzeele țării, 
înseamnă că statul nostru 
îi oferă artistului profe
sionist dreptul și onoarea 
de a se manifesta ca ex
ponent cultural. Un mem

bru al U.A.P. nu este un 
amator, este inclus în aria 
culturală a țării cu un 
rol și un statut care-i 
conferă toate drepturile. 
In schimbul acestora, are 
o simplă datorie : să facă 
lucrări frumoase, opere 
în care obrazul vieții, 
cintecul și adevărul ci să 
nu fie deformate, confu
ze, haotice.

Spre deosebire de un 
amator, trebuie să știe să 
pună sub control expre
sia artistică, să poată 
gîndi o operă în efectul 
ei asupra poporului. Aici 
începe de fapt măiestria 
și tot aici rostul unei 
tradiții prin care expe
riența înaintașilor ni se 
transmite, pe care. Ia rîn- 
d"l nostru, o îmbogățim. 
Măiestrie și gîndire, dar 
și omenie, dragoste pen
tru viața semenului, pe 
care tu, artist, îl poți a- 
propia de viața spirituală, 
pe care îl poți ridica în 
lumina de aur a unei 
idei constructive, pe care 
îl poți ajuta să-si forme
ze o conștiință de sine si 
o voință conformă enncii 
în core trăiește, adică 
activă.

Toate acestea la un loc 
sau în parte, arta le noate 
exprima direct, adică rea
list, făcînd legătura cu 
tema aleasă, respectînd 
sugestiile naturii. Marii 
artiști din toate timpurile 
au creat opere nemuritoa
re. înțelesînd că alfabetul 
artelor plastice e amplu 
conturat în natură.

Nu forma în sine este 
scopul artei, dar unde 
lipsește nu este stil, A- 
cest fapt explică și moti
vează experiențele și cău
tările. adeseori contradic
torii, ale artiștilor ; cînd 
sînt făcute cu bună cre
dință, ele au o justifica
re. Nu cred însă că expe
riența care nu duce la 
nimic trebuie înfățișată 
în expoziții ; dacă se re
petă ani de zile, compro
mite un artist și dacă 
sînt mai mulți, împreună 
compromit arta.

Cînd piruetismul expe
rimental pune stăpînire 
pe tine, numai cultura te 
poate salva din impas. 
Necesitatea culturii o 
simți mai ales din mo
mentul în care aspiri să 
te integrezi în epocă 
drept exponent al ei. Cînd 
înțelegi că adevărata cul
tură este depozitara ma
rilor adevăruri istorice, ți 
se luminează drumul care 
te apropie de viață, dru
mul mare al artei.

PROGRAMUL I

8,40 Cravatele roșii — „Sîntem ai 
țării pionieri".

9,35 Film serial pentru copil : 
Daktari.

10,00 Viața satului.
11.15 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15,00 Nici un moment de plictisea

lă... cu Walt Disney.
15.30 Film serial : Ciclul ,.Dosarele 

secrete ale tezaurelor".
16.25 Gabon — film documentar.
16.35 Cel mai bun... continuă.
17.30 Fotbal : Sportul studențesc — 

F. C. Constanța.
19.15 Drumuri în istorie.
19.30 Telejurnal. 
20,00 1001 de seri.
20.10 Cutezători pornim în viață. 

Program muzical susținut de 
corul de copii al Radiotelevi- 
ziunii.

20.20 Festivalul comediei cinemato
grafice la TV. „Marea hoină
reală" — producție a studiou
rilor franceze.

22.10 Telejurnal.
22.20 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,15 Matineu simfonic. 
20,00 Chemarea spațiilor cosmice.

Poem literar-muzical.
20.15 Tezaur de cîntec românesc.
20.40 Univers științific.
21,05 în Grinzîng, pe Ring și în 

Prater. O seară de muzică 
din cele mai cunoscute ope
rete.

21.40 Telerama. Manus homlni.
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PROGRAMUL I

în .jurul orei 11,00 posturile 
noastre de radio si televi
ziune vor transmite direct 
ceremonia sosirii președin
telui Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo, și a 
doamnei Josenhine Bongo, 
care, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceausescu, vor efec
tua o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

16,00 Telex.
16.05 Avanpremiera santămînil.
16.15 Frumoasă țară, dulce Româ

nie.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20.00 Muzică ușoară.
20.25 Roman-foileton : „Așa s-a 

călit oțelul" — episodul IT.
21.30 Revista literar-artistică TV. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Pasiuni pe... 16 mm. Din ac

tivitatea cinecluburilor.
18,00 Eroii de la Moisei. Poem mu- 

zical-coregrafic.
18.20 Film serial : „Emma".
19.05 Bucureștiul, azi.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Studio ’75.
20.35 Universitatea TV. 
21,05 Armonii intime.
21.30 Telex.
21.35 Drumuri pe cinci continente.

Peste două milioane 
de copii ai țării noas
tre poartă cu mîndrie 
cravata roșie cu trico
lor. Simbol al aparte
nenței lor la Organi
zația revoluționară a 
pionierilor, simbol al 
dorinței fierbinți și al 
hotărîrii nestrămutate 
de a servi cu pasiune 
și devotament, pe 
măsura forțelor lor 
tinere, patria și po
porul, partidul comu
nist. Ei au în calen
darul sărbătorilor so
cietății noastre socia
liste o zi a lor — 
„Ziua pionierilor", a- 
niversată la sfîrșitul 
fiecărui an școlar. 
Prilej fericit de bilanț 
al unei bogate și di
verse activități in
structive și educative, 
desfășurată in strînsă 
legătură cu școala, 
sub directa și părin
teasca îndrumare a 
partidului, dar și de 
noi angajamente și 
năzuințe spre mai 
mult, spre mai bine 
in acest domeniu vast 
al modelării conștiin
ței socialiste a tinerei 
generații, al creșterii 
și educării constructo
rilor de mîine ai so
cialismului și comu
nismului in spiritul 
înaltelor principii ale 
eticii și echității so
cietății noastre socia
liste.

Pionierii și școlarii 
de astăzi, crescuți și 
educați în spiritul 
dragostei față de pa
trie și partid, al mun
cii și hărniciei, sînt

prezenți cu entuziasm 
și spirit tineresc în 
amplul efort al între
gului nostru popor 
pentru transpunerea 
in viață a hotărîrilor 
istorice ale Congresu
lui al XI-lea al parti
dului. Chemării adre
sate pionierilor de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
cea de-a XXV-a ani
versare a organiza
ției, de a face totul 
pentru a-și însuși noi 
cunoștințe în toate 
domeniile de activita
te, de a munci cu hăr
nicie și dăruire, aceș
tia îi răspund prin in
tensificarea eforturi
lor la învățătură, prin 
diversificarea activi
tăților practice, în 
cercuri și ateliere- 
școală, prin partici
parea la acțiuni pa
triotice de larg Inte
res cetățenesc.

Bilanțul acestui an 
școlar înscrie la capi
tolele reprezentative 
ale activității pionie
rești rezultate demne 
de laudă. La învăță
tură — principala lor 
Îndatorire cetățeneas
că — cei mai mulți 
pionieri au obținut 
note bune și foarte 
bune. Membrii orga
nizației au efectuat 
14 732 000 ore de mun
că patriotică, în ca
drul cărora au sădit 
2 219 000 pomi fructi
feri, 4 395 000 puie!! 
de diferite esențe în 
parchetele forestiere, 
au adunat 941 100 kg

plante medicinale, 
și-au îngrijit și înfru
musețat școlile, au a- 
menajat spații verzi 
și locuri de joacă, au 
lucrat în agricultură 
alături de părinții și 
frații lor. S-a lărgit 
cadrul activităților 
practice productive în 
cele peste 20 000 
cercuri tehnico-apli- 
cative, la care parti
cipă aproape 733 000 
de copii. Microcoo- 
perativele — intere
santă și inedită formă 
de inițiere a copiilor 
de la sate în proble
mele majore ale pro
cesului de producție 
din agricultura socia
listă — numără a- 
proape 345 000 de 
membri care lucrea
ză o suprafață de pes
te 8 200 de hectare.

Cu asemenea re
zultate pozitive, ca și 
cu alte ample acțiuni 
cu bogat conținut po- 
litic-educativ, prefi
gurate pentru zilele 
vacanței de vară, pio
nierii se pregătesc să 
întîmpine cea de-a 
IlI-a Conferință na- 
țională a organizației, 
din luna noiembrie. 
Pe drumul afirmării 
lor ca tineri revolu
ționari, ca viitori co
muniști, pe drumul 
îmDlinirilor și bucu
riilor vîrstei de aur a 
copilăriei, pionierii 
merg cu entuziasm, în 
sniritul devizei lor : 
„Tot înainte".

Florlca 
DINULESCU

DIVERS
Recunoștință

Din Mediaș, Hans Miiller 
(strada Viorelelor nr. 14) na 
scrie : „Trednd pe superba pan
glică în serpentine din zona da 
rară frumusețe pe care o tra
versează Transfăgărășanul, în a- 
propierea lacului Bîlea am pier
dut — nici eu nu știu cum — o 
haină în care aveam toate actele 
și o sumă de bani. Pe traseu 
am fost depășit de autoturismul 
„Dacia 1300“ cu nr. 1—OT—3226, 
din care mi s-a făcut semn să 
opresc. Am tras pe dreapta și nu 
mică mi-a fost mirarea cînd mi 
s-a Întins haina cu tot ce aveam 
în ea. Vă întrebați de unde ■ 
știut că-s eu păgubașul 7 După... 
permisul de conducere". In În
cheiere, Hans Miiller ne roagă 
să-i oferim posibilitatea să 
transmită și pe această cale 
„mulțumiri binefăcătorului". 
Ceea ce am și făcut.

Cui deschi
deți punga?

9

Cornel Pop, din satul Sard, 
județul Cluj, își schimba meseria 
de la o zi la alta. Mai exact, de 
la un credul la altul. De pildă, 
lui T. T. i-a spus că este de pro
fesie pilot și că nu e mare lucru 
să-i facă rost de cuverturile de 
pat de care are nevoie și pe 
care i le poate aduce cu prima 
cursă. De la I. P. a încasat un 
aconto de 1 150 lei pentru a-l 
primi drept subehiriaș în locuin
ța sa din Cluj-Napoca. locuință 
care, bineînțeles, nu exista decit 
in fantezia escrocului. La rin- 
du-i, auzind că e mare „specia
list in blănărie", R. V. i-a dat 
imediat 700 de lei avans pentru 
o haină de piele. De la un alt 
credul, Cornel Pop a „achizițio
nat" o mie de lei dîndu-se drept 
achizitor de animale. Si tot așa, 
una peste alta, sumele încasate 
pe promisiuni au ajuns la peste 
40 000 de lei. Cînd l-a arestat 
miliția, escrocul nu mai avea un 
ban. Pe toți ti cheltutse. Prin 
sentința penală nr. 324/1975 a Ju
decătoriei Cluj-Napoca a fost 
condamnat la trei ani închisoare- 
Sentința a rămas definitivă, iar 
credulii... fluieră a pagubă.

un lapsus**
în continuarea unei profunde și 

pilduitoare tradiții, slujită cu talent 
și pasiune de generațiile succesive de 
poeți, lirica patriotică — pe drept cu- 
vînt aspirație eternă a marii arte — 
Își dovedește permanența în creația 
celor mai de seamă scriitori contem
porani, atrași, ca și înaintașii lor, de 
multitudinea semnificațiilor umane 
încorporate in ideea și sentimentul 
de patrie. Vitalitatea liricii patriotice 
este o realitate evidentă, ilustrată de 
versurile publicate în volume sau in 
presa literară. Atracția spirituală 
majoră a acestui filon etern de poe
zie poate fi detectată în creația po
eților de toate vîrstele, devenind, 
prin amploare și intensitate, un fe
nomen artistic elocvent pentru evo
luția liricii noastre contemporane.

Cărțile apărute în ultima vreme 
— imagini vibrante dedicate patriei, 
legate de istoria și de ritmurile vieții 
noastre noi, din care ne propu
nem să semnalăm cîteva publicului 
cititor — demonstrează amploarea a- 
cestui fenomen literar.

Cu volumul „Cintecul vremilor", a- 
părut Ia editura „Cartea româneas
că", DRAGOȘ VRINCEANU conden
sează experiența lirică a patru dece
nii de căutări și împliniri. Poezia de 
natură intimă cu elemente morale și 
meditative „ascunse" celebrează pa
tria nu atît prin momente tempo
rale, istorice precise, cît, mai ales, 
prin surprinderea elementelor care 
au dăinuit în timp. O „filozofie a sti
lului" structurează această poezie 
pe ideea de durată și permanență, 
subliniind concomitent eternitatea și 
evoluția. Astfel, codrul, muntele, iz

vorul și rîul, elemente ale peisajului 
nostru originar, se îmbogățesc trep
tat, pe firul unei mișcări istorice as
cendente, cu elemente ale timpului 
actual. Paleta imagistică proaspătă 
susține călătoria lirică fascinantă în 
această țară a minunilor : „îmi plimb 
privirea / peste țară, / cum as vedea 
mișcindu-se munții / Nici o piatră 
nu stă pe loc /. Mă bucur că fiecare

tria“). Drumurile poetului sînt ace
leași cu ale țării : „Trec in fiecare 
dimineață cu Țara la braț / Prin ză
pezile soarelui limpezi și calme... / 
Trec in fiecare dimineață cu frunte 
curată / spre zările Țării din mine / 
cea pururea una și nedespărțită, / in 
care stoluri de șoimi de azur / pe ne
sfârșituri planează". Din această com
uniune izbucnește și cîntul de lau-

,,Toiag și spadă", pentru a exempli
fica, este o derulare de fresce vii de 
epocă zămislite de un artist deopotri
vă ardent și lucid, rămîne o cîntare 
scrisă pe portativul înalt al iubirii 
de țară de către un virtuoz al pene
lului.

Ducind mai departe preocupări sta
tornice, lirica lui AL. ANDRIȚOIU 
din „Aur", apărut la editura „Alba-

PATRU VOLUME DE LIRICĂ 
PATRIOTICĂ

pas al meu / înaintează / la cot cu a- 
ceastă minune / /. Inimi cu zimți / 
imping înainte, ca mii și mii de Șe
nile, / întinderile și înălțimile /. Se 
mută țara, / stîncoasă, arborescentă, 
minieră, / in altă eră". („La cot cu 
această minune").

Ceea ce la Dragoș Vrînceanu este 
faptă sublimată în semnificație, de
vine, în versurile lui HARALAMBIE 
ȚUGUI din volumul „Lingă vetrele 
sacre", publicat la editura „Junimea", 
adorație și cinstire de țară. Poetul 
este un trubadur de sorginte roman
tică, exclamativ și patetic : „O ! Pa
trie, / ce rodnică și blinda ești in 
toate / și cit de doinitor, ți-e glasul / 
in care ne-nvelești, mereu aceeași / 
cu sacră și maternă poezie." („Pa-

dă al poetului. „O ! Țara mea, singele 
meu / veșnic în ardere /, niciodată 
răpus, niciodată supus ! / Lăudat 
fie-ți numele, șoimii și visul, / glasul 
țării ce ne poartă la sin / in eternă 
lumină". („Lingă vetrele sacre").

O notă aparte în peisajul liricii de 
țară aduce poemul lui GHEORGHE 
TOMOZEI „Negru Vodă", apărut la 
editura „Eminescu". Poetul subinti
tulează cartea „prima din trilogia 
■«Cîntarea României»" și o dedică fi
gurii legendare a întemeietorului de 
țară. Fără a fi un poem scris după 
legile tradiționale ale genului epic, 
„Negru Vodă" este, în esență, o am
plă baladă cu numeroase elemente 
de epos popular structurat după cî
teva idei ce țin de filozofia culturii.

tros", atît de personală în excursul 
său patriotic, -se Împlinește în car
tea de față sub o înaltă dimensiune 
etică : dimensiunea creatorului co
munist. Cel al cărui verb „se-aude 
ager în cetate" descoperă în chipul 
țării de azi dimensiunea comunistă 
a zborului spre înalt : „Ce ar putea 
mai nobil să existe / aici in timp și 
spațiu românesc / decit aceste vise 
comuniste / prin care oameni-as- 
tre strălucesc ?! / Stau umerii ca-n 
miting laolaltă / și avem fețe de vi
zionari, / in viitor cind visele tre
saltă / sub semnul comuniștilor ste
gari". („Visează țara"). Cu aceeași 
vigoare a participării, versurile dăl- 
tuiesc din semne și înțelesuri cu re
zonanțe profund umane portretul pa-

triei noi : „Legendă comunistă in 
oțel I și marmură, rotundă dăruire /. 
Arătătoarele, spre nemurire / pe care 
înscriu sublimul nostru fel /. Ce-nalt 
răspuns dă soarele acestui / destin, 
de pe albastru-i hemisfer, / cind aur 
viu se spulberă din gestu-i / și ochiul 
ni-l agită brav spre cer. / începe lu
mea noilor balade, / incumetata lume 
de-a cinta / din fluiere de foc pe ba
ricade, / la început de portativ cu-o 
stea. / /... Legendă comunistă cu idei 
/ ce murmură-n materii ca in tuburi 
/ de orgă, să incinte anii mei /... 
(„Poezie și știință").

Numai din aceste sumare incursi
uni prin cîteva volume recent apă
rute putem constata că poezia despre 
patrie adună în spiritualitatea ei 
plastică o bogăție interioară remar
cabilă. Rememorarea trecutului glo
rios devine tot mai mult o cuprin
dere a ritmului secolelor in materia 
vie a timpului nostru, un suport fi
resc și durabil al înălțării unor gîn- 
duri noi. După cum spațiul tot mai 
larg solicitat de realitățile actuale a- 
sigură liricii locul în cetate ca parti
cipantă la împlinirea noilor dimen
siuni umane și spirituale ale patriei. 
Lirica acestor poeți, ca și a multor 
altora împlinită In acest anotimp de 
trepidante victorii, dezvăluie esența 
unui lirism născut dintr-o fertilă 
participare la o existență socială 
nouă, conferă noi dimensiuni unei 
tradiții literare cu adinei rădăcini 
militante și patriotice.

Emil VASILESCU

CONSILIUL CULTURII
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 

AGENȚIA ROMANA 
DE IMPRESARIAT ARTISTIC
Anunță spectacole extraordinar* 

susținute de

ANSAMBLUL 
NAȚIONAL 

DE CÎNTECE 
SI DANSURI 

DIN IRAK
LA BUCUREȘTI :

Luni, 23 iunie 1975, ora 19, 
la sala OPEREI ROMANE

LA CRAIOVA :
Miercuri, 25 iunie 1975
Biletele se vînd, pentru Bucu

rești, la casa A.R.I.A., Calea 
Victoriei 68—70, tel. 13 53 75, iar 
pentru Craiova, la agenția tea
trală din localitatea respectivă.

La întrebarea unui lucrător d« 
miliție din Făgăraș despre tatăl 
și mama sa, cel ce se 
drept Vasile Boldovlci a 
mile.

— Cum adică, nu știți 
numele tatălui și al mamei, că 
doar sînt trecute aici in buletin 7

— Păi dacă sînt trecute, de ce 
mă mai întrebați 7 Uite, nu mal 
știu. Am un lapsus.

Pină la urmă și-a amintit că, 
de fapt, pe el îl cheamă Con
stantin Bebu, cu domiciliul în 
Constanța, că buletinul de iden
titate prezentat ca legitimația 
sa (pe care aplicase propria-i 
fotografie) fusese furat pe una 
din plajele litoralului.

— Ai mal fost condamnat 
pină acum 7

— Fost.
— De cite ori 7
încă un lapsus. Că prea a fost 

de multe ori. De n-ar uita-o 
prea repede pe cea care urmează.

dădea 
tăcut

©are-!

Sancțiunea
obstii

9

Disculpare 
tardiva

— Noi l-am educat cum trebuie, onorată 
instanță ; dacă Fănel a ajuns acolo unde 
este, pe banca acuzaților, numai anturajul 
e de vină !

în fața instanței — Tribunalul Capitalei, 
secția a Il-a penală — părinții V. șf Al. Bota 
din Popești-Leordeni încearcă să justifice 
ceea ce în nici un fel nu poate fi justificat: 
greșita educație făcută fiului lor Alexandru 
(zis Fănel). Menționăm că. în momentul 
săvîrșirii infracțiunii pentru care a fost 
chemat in judecată, Fănel era minor și, 
potrivit legii, părinții au fost chemați să 
răspundă — civil și moral — pentru faptele 
fiului lor.

Dar oare așa stau lucrurile cum încearcă 
8ă le acrediteze V. și AI. B., scuturindu-se 
de orice răspundere 7

O vreme, Fănel a fost elev la școala pro
fesională — specialitatea lăcătuș mecanic. 
Deși chiulea de la învățătură, părinții nu 
•u intervenit in nici un fel pentru a-1 
readuce la realitate. Mai mult : i-au în
găduit să abandoneze definitiv cursurile. In 
schimb, Fănel s-a dovedit harnic la... bău
tură ; părinții au închis iarăși ochii în fața 
acestei dovezi de „bărbăție". In același 
timp, băiatul a început să aducă acasă fel 
de fel de obiecte străine : un ceas, un apa
rat de radio etc. Și părinții tot nu l-au 
întrebat nimic...

Pe scurt : în urma administrării probelor, 
mult invocatul „anturaj" in apărarea fiului 
*-a dovedit a fi pină la urmă, dacă putem 
apune așa, îngăduitorul „anturaj" al lipsei 
de răspundere, al nepăsării părinților față 
de comportările alarmante ale propriului 
lor copil. In cele din urmă, cînd a săvîrșit 
abateri grave, cu caracter penal (a sustras

și a abandonat un tractor, a spart un dor
mitor din care a furat diferite bunuri etc.), 
părinții au fost chemați și ei în fața instan
ței, să răspundă potrivit legii.

Hotărîrea pronunțată : Alexandru Bota — 
zis Fănel — a fost condamnat la 8 luni în
chisoare : V. și Al. B. au fost obligați la 
plata despăgubirilor civile. In plus, pre
ședintele completului de judecată le-a atras 
serios atenția asupra răspunderilor lor pă
rintești neonorate !

Adevărul și 
numai adevârul!

Daca doi
îți spun ca...

I.upu Călin — fost angajat la întreprin
derea de mașini grele București — s-a pre
zentat într-o zi la serviciu în stare de 
ebrietate. Drept care a fost luat ușurel de 
mină (ca să nu-și piardă echilibrul) și dus 
pînă la ușa secției, sfătuit să meargă acasă 
și să se culce. De discutat urmau să discute 
cu el a doua zi I

Judecătoria sectorului 5. Inculpat : Călin 
Lupu. Fapta : distrugere din culpă în 
dauna avutului obștesc. In ziua cu pricina, 
în loc să meargă acasă, așa cum fusese 
sfătuit, s-a reîntors la locul de muncă. 
Morțiș că vrea să lucreze.

— Miine, nu azi — i-au spus cei din 
preajmă, văzîndu-1 că abia se ține pe 
picioare.

In acel moment C.L. s-a „supărat" cum
plit. A început să protesteze și. nici una, 
nici două, a deteriorat un important utilaj.

— Știți, am fost... beat — invocă el acum 
clemența instanței.

„Scuză" care, dată fiind circumstanța, nu 
poate fi decit agravantă. Hotărîrea instan
ței : 1 an și 4 luni închisoare. Plus plata 
despăgubirilor cuvenite Întreprinderii : 
37 500 lei.

— Rațele erau ale mele, nu ale recla
mantei, onorată instanță ; le cumpărasem 
de la București, cu puțină vreme în urmă. 
Pot dovedi cu martori...

Judecătoria Oltenița. O cauză oarecare, 
replici mai mult sau mai puțin obișnuite. 
Paraschiva Craiciu, din comuna Izvoarele- 
Ilfov, profitînd de faptul că soții V.N. și 
P.N. nu erau acasă, a dat iama prin gos
podăria acestora : a pus mina pe 14 rațe 
din ogradă șl pe-aci ți-e drumul... Surprin
zător însă : contrar probelor din dosar, in 
fața instanței inculpata își susține nevino
văția. Mai mult : invocă existenta unor 
martori-cheie, care-i pot confirma susți
nerile.

— Așa este — confirmă Ion Duinea, din 
Herești-Ilfov, unul dintre martorii propuși. 
Cu cîteva săptămîni în urmă, pe cînd mă 
întorceam de la București, în același auto
buz cu mine călătorea și inculpata ; avea 
cu ea două sacoșe, iar în sacoșe niște rațe. 
Vreo 13—14, dacă-mi amintesc bine...

Instanța a solicitat, firește, și audierea 
altor martori. Stupoare ! Ion Neagu — un 
alt martor propus de inculpată — dă totul 
in vileag : după săvîrșirea faptei, inculpata 
s-a prezentat și la Ion Duinea, și la el, și 
le-a cerut să declare ceea ce le spune ea — 
istorioara cu autobuzul. Fapt cu care el, 
martorul, nu poate fi de acord.

...In consecință, deși a venit în instanță 
în calitate de martor, datorită încălcării 
legii, prin mărturia sa mincinoasă. Ion 
Duinea a plecat din instanță în calitate de... 
condamnat. (Bineînțeles, P.C. a fost che
mată să răspundă și pentru noua sa faptă 
— instigare la mărturie mincinoasă.).

Aviz „amatorilor" !

Aritmetica și... 
probitate

Tarlalele C.A.P. Unirea din comuna Ște- 
fănești-Ilfov. Recoltatul este în toi. Lingă 
presa de balotat, mecanicul se agită zadar
nic de cîteva minute : cei doi colaci de 
sîrmă absolut necesari funcționării mașinii 
au dispărut ca prin farmec... Pînă la urmă, 
lucrurile s-au lămurit : Dumitru Marin 
Gheorghe și Dumitru Năstase au sustras 
sîrma în cauză și au ascuns-o. Fapt pentru 
care instanța — Judecătoria Urziceni — i-a 
condamnat la închisoare.

Ceea ce ne reține cu precădere atenția 
este altceva. Imediat după începerea pro
cesului penal, păgubașul — C.A.P. Unirea 
— a trebuit să dea instanței judecătorești 
relații în legătură cu obiectul sustras. Să 
comunice cantitatea și valoarea sîrmei. 
Oricît ar părea de ciudat, documentele so
site pe adresa instanței au arătat de fie
care dată altfel.

Din adresa nr. 8/1975 reiese : colacii de 
sîrmă cîntăresc 104 kg și valorează 634 lei. 
Iar din adresa nr. 928/1975 reiese : aceiași 
colaci de sîrmă cîntăresc (7!) 92 de kg și 
valorează 473 lei. (Deși tot C.A.P. Unirea 
făcuse cunoscut anterior că prețul unui kg 
din sîrma respectivă este de 6,10 lei ; cu 
alte cuvinte, chiar potrivit cantității men
ționate in ultima adresă, valoarea preju
diciului era nu de 473 lei, ci de 561,20 lei !).

Să aibă oare aceste erori vreo legătură 
cu faptul,că. în speță, diminuînd (forțat !) 
prejudiciul sub 500 lei, cauza iese, aproape 
automat, din competența judecătoriei și 
trece în competența comisiei de judecată 
din unitate 7

Evident, mai înainte de pronunțarea ho
tărîrii, lucrurile s-au lămurit, prejudiciul a 
fost stabilit cu precizie. Nu putem trece

însă mai departe fără a sublinia un adevăr 
elementar : actele destinate să servească 
drept probă instanțelor judecătorești pre
supun, înainte de toate, un înalt grad de 
responsabilitate din partea celor ce le 
emit. Ceea ce în cazul de față...

Intr-o noapte, Petre Gheorghl- 
ța, din comuna Mateești. județul 
Vilcea, a intrat in livada coope
rativei agricole și, nici una, nici 
două, s-a apucat să doboare 
minarețe de pruni. întrebat ce 
anume l-a determinat să scurte
ze viața a nu mai puțin de 30 
de pruni, P. G. n-a putut da nici 
o explicație. Imediat, auzind de 
actul lui nesăbuit, obștea satu
lui s-a adunat la primărie. In 
unanimitate, sătenii au cerut si 
plătească 4 000 lei despăgubire. 
In plus — și aceasta este o idee 
salutară — P. G. a fost obligat 
să planteze, in locul celor tăiați, 
alți 30 de pruni. O măsură care 
i-a „tăiat" pofta de asemenea 
isprăvi.

Din caietul 
grefierului

Drumuri
interzise

„Dacă el a insistat, eu unul nu puteam 
să las să-mi scape ocazia. Ținea morțiș 
să-i promit un casetofon. I l-am promis. 
I-am luat banii — 3 000 lei, n.n. — i-am 
promis casetofonul, și cu asta am conside
rat afacerea încheiată. M-am și mirat de 
unde atîta încredere în mine, din partea 
unui necunoscut. Pentru că, sincer să fiu, 
eu unul nu mi-aș fi dat pe mînă 3 000 lei".

(Judecătoria sectorului 1, dosar penal 
nr. 1350/1975 ; din mărturisirile in
culpatului Cezar Procopie Anichitei, 
trimis — pentru a șaptea oară 1 — în 
judecată pentru săvîrșirea infracțiunii 
de înșelăciune.).

„Este adevărat că subsemnata luasem în 
primire de la magazie 40 sticle de bere și 
dădusem în schimb un bon de 200 lei ; 
berea am vîndut-o însă nu cu 5 lei, ci cu 
6 lei sticla, atît pentru faptul că nu știam 
precis cit costă o sticlă de bere, cît și pen
tru faptul că unii dintre colegii mei de 
serviciu o vindeau cu 6 lei și nu se făcea 
ca în aceeași unitate să avem două prețuri 
pentru un singur produs ; derutam consu
matorii".

(Din declarația făcută instanței de 
către inculpata Elisabeta C., dosar 
penal 604/1975, Judecătoria sectoru
lui 1.)

Tltus ANDREI

Nu s-au văzut în viața lor și 
nici n-au auzit unul de altul. 
Ilie Lascu este șofer la autobaza 
Sebeș, iar Vasile Iakab tot șo
fer la depozitul Bazei județene 
Alba de aprovizionare tehnico- 
materială din Ocna Mureș. Deși 
cei doi nu s-au cunoscut pînă 
acum, o să-i cunoască de-acum 
încolo și alții, pentru că amindol 
au făcut 
losirea în 
mașinilor 
Primul a
mionul 21—AB—2376 în 
tru și a plecat tocmai la 
rea (județul Sibiu) la plimbare. 
Al doilea, invers. A transformat 
autoturismul 1—AB—1349 în...
camion, cu care a început să 
care lemne de foc de la Lunca 
Mureș la Ciugudul de Jos. Lu
mea este mare, dar ți controalele 
sînt dese. Amîndoi au primit a- 
menzi usturătoare. Poate nime
resc și drumul bun.

aceeași boacănă : fo- 
scopuri personale a 
proprietate 

transformat
de stat, 
autoca- 
taxime- 
Miercu-

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Consiliului Superior al Revoluției 

șef al statului și al Guvernului Republicii Malgașe
TANANARIVE

învestirea dumneavoastră în înaltele funcții de președinte al Consiliului 
Superior al Revoluției, șef al statului și Guvernului Republicii Malgașe îmi 
oferă plăcuta ocazie de a vă transmite cele mai călduroase felicitări și urări 
de multe succese în activitatea viitoare, dedicată nobilei cauze a fericirii și 
prosperității poporului malgaș.

Sînt convins că bunele relații statornicite între țările noastre, idealurile 
comune de pace și colaborare internațională oferă condiții favorabile ca, prin 
eforturi comune, să găsim cele mai bune căi și mijloace pentru intensificarea 
cooperării dintre Republica Socialistă România și Republica Malgașă, care să 
servească interesele popoarelor noastre și imperativele instaurării unei ere 
de pace și dreptate in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cordial de salut trimis cu 

prilejul survolării teritoriului irlandez.
îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre urările mele de fericire 

personală și de prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România.

CEARBHAILL O'DALAIGH
Președintele Irlandei

Vizita delegației militare de prietenie 
a Armatei Populare Chineze de Eliberare

GABON pe făgașul dezvoltării moderne

Tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. .al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a primit sîmbătă 
delegația militară de prietenie a Ar
matei Populare Chineze de Eliberare, 
condusă de Țăng Șau-șan, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
C omunist Chinez, comisar politic al 

ipelor din Șenian, care se află în 
v zită în tara noastră.

£a primire au participat general- 
maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale și se

cretar al Consiliului politic superior, 
general-maior Constantin Olteanu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-maior Victor Voichi- 
ță și colonel Ilie Ceaușescu, secretari 
adiuncți ai Consiliului politic supe
rior al armatei.

Au fost, de asemenea, prezenți Li 
Tin-ciuan, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, și Li 
Iun-ci, atașatul militar aero și naval.

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

PLENARA COMUNĂ A COMITETULUI CENTRAI 
Al U.I.C. SI CONSILIULUI U.A.S.C.R.

Sîmbătă, 21 iunie a.c., s-au des
fășurat lucrările plenarei comune a 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, care a anali
zat stadiul înfăptuirii măsurilor sta
bilite pentru întîmpinarea Con
gresului al X-lea al U.T.C. și Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R.

In lumina indicațiilor secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
date Biroului C.C. al U.T.C. și Bi
roului Comitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R., plenara a adop
tat un ansamblu de măsuri privind 
intensificarea întregii activități de 
educare a tineretului în spiritul 
principiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste, de mobilizare și mai 
activă a tinerei generații, alături de 
întregul popor, la traducerea în via
ță a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

In cadrul lucrărilor plenarei, 
a luat cuvîntul tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au 
adresat Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care se exprimă hotărîrea fermă

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 iunie. In țară : Vreme căldu
roasă, dar In general instabilă. Vor 
cădea averse locale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
în sudul țării, precum si în zona de 

a tineretului de a acționa cu perse
verență pentru creșterea contribu
ției sale la întreaga activitate eco- 
nomico-socială, la realizarea cinci
nalului înainte de termen, la pro
cesul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Participanții la plenară — se spu
ne în telegramă — exprimînd gin- 
durile și sentimentele tuturor tine
rilor patriei, vă adresează, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde și sincere mulțumiri 
pentru grija părintească, pentru a- 
tenția deosebită acordată tinerei ge
nerații, orientării și îndrumării per
manente a activității Uniunii Tine
retului Comunist și Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, în întîmpi
narea Congresului al X-lea al U.T.C, 
și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., 
toate organele și organizațiile noas
tre își vor intensifica întreaga ac
tivitate politico-educativă, pentru 
creșterea contribuției tineretului la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului, a Progra
mului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

(Agerpres)

deal șl de munte, unde pe alocuri 
cantitățile de apă vor depăși 20 de li
tri pe metru pătrat. Vînt potrivit, cu 
unele Intensificări temporare. Mini
mele vor fi cuprinse Intre 8 șl 18 gra
de, Iar maximele vor oscila între 20 
șl 30 de grade, local mal ridicate. Izo
lat se vor semnala și căderi de grin
dină. In București : Vreme călduroasă, 
dar Instabilă. Cerul va fl schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. VInt 
potrivit cu intensificări temporare. 
Temperatura ușor variabilă.

Două componente primordiale în 
ierarhia numeroaselor resurse natu
rale ale Gabonului — lemnul și pe
trolul — au ridicat orașul Port Gen
til, așezat pe unul din brațele cu care 
fluviul Ogooue îmbrățișează oceanul, 
la rangul de principal centru eco
nomic al republicii. Intr-o tară în 
care, dintr-o suprafață de 267 000 
kmp, pădurile ocupă 225 000 de 
kmp, abundența lemnului okoumâ — 
faimosul arbore roșu dur — situează 
Gabonul pe locul întîi în ce privește 
exportul acestei esențe deosebit de 
prețioase. Pentru valorificarea lui a 
luat naștere una din cele mai mari 
fabrici de placaj din lume. în plus, pe 
nisipoasa insulă Mandji, ce-și trage 
numele tot de la un arbore imens, 
plantat de veacuri de pescarii locului, 
s-a descoperit petrol. Această primă 
descoperire a fost urmată de altele, 
astăzi extrăgîndu-se anual aproxi
mativ 10 milioane de tone de țiței ; 
recent, cu prilejul reuniunii O.P.E.C. 
desfășurate în capitala politică a tă
rii, Libreville, Gabonul a devenit 
membru al Organizației țărilor ex
portatoare de petrol.

Dar, așa cum se arăta mai sus, 
aceste două mari bogății ale Ga
bonului nu sînt singurele resurse ale 
țării. Un reporter de la revista 
„Jeune Afrique" scria că această țară, 
de proporții mijlocii, poate fi com
parată cu peștera lui Aii Baba, tixită 
de comori. într-adevăr, Gabonul, cu 
rezervele sale de 200 de milioane tone 
de mangan, se plasează pe locul pa
tru în producția mondială respectivă, 
iar zăcămîntul de uraniu de la Oklo 
a făcut să devină un mare furnizor 
al acestei importante materii prime a 
lumii contemporane. Toate acestea, 
la care se adaugă cursurile de apă, 
abundente și tumultuoase, constituie 
premise favorabile ale unei rapide 
dezvoltări economice.

„Proclamînd deviza „Gabonul mal 
presus de orice", declara președintele 
Albert Bernard Bongo, am avut în 
vedere că gabonezii au dreptul la un 
nivel de viață superior celui actual. 

Cronica zilei

Știu că, pentru a ajunge la un ase
menea rezultat, trebuie să ne bazăm, 
în primul rind, pe noi înșine".

Pornind de la aceste considerente, 
guvernul gabonez a depus în ulti
mii ani eforturi considerabile în ve
derea valorificării resurselor natu
rale, în interesul propriei dezvoltări. 
Veniturile obținute din export sînt

investite în scopul creării unei in
dustrii naționale. O serie de rezul
tate s-au și obtinut, harta țării imbo- 
gățindu-se cu fabrici și uzine, cen
trale electrice, o rafinărie de titei etc.

Este de altfel remarcabil faptul că 
ritmul de creștere al industriei 
a fost în ultimii ani de circa 10 
la sută. Există, de asemenea, nu
meroase proiecte importante, între 
care la loc de frunte figurează 
crearea unor zone industriale lingă 
Libreville sau in regiunea Owenda. 
Tot aici se află in curs de amena
jare un mare port, iar in proiect fi
gurează unul similar la Santa Clara 
(Capul Esterios). Cea mai amplă 
construcție in curs de realizare este 
însă calea ferată transgaboneză, care 
pleacă din capitală urmînd să lege 

zăcămintele de minereu de fier de 
la Belinga și cele de mangan de la 
Franceville, punînd, totodată, în va
loare și bazinul forestier din zona 
Boone, situată în centrul tării. Calea 
ferată va facilita, de asemenea, con
strucția unei mari uzine de celuloză 
la Sogacel, care va produce 250 000 
de tone pastă de hîrtie pe an. Con
strucția transgabonezulul este pre
văzută să dureze 5 ani și va costa 
circa 180 milioane de dolari»

în cadrul eforturilor pentru dezvol
tare se cuvine menționată și preocu
parea guvernului de a întări contro
lul național în diferite ramuri ale 
economiei. Astfel, statul a preluat. în 
proporție de 10 pînă la 50 la sută, 
acțiunile unor importante întreprin
deri. în mod deosebit guvernul a ur
mărit plasarea sub controlul său a 
companiei multinaționale SOMIFER 
(Societatea minelor de fier de la 
Mekamba). Totodată, consiliile de ad
ministrație ale companiilor străine 
trebuie plasate sub conducerea unor 
cetățeni gabonezi.

Concomitent cu eforturile pentru 
creșterea economică, s-a manifestat 
preocuparea pentru instruirea tinerei 
generații ; în prezent 97 la sută din 
tinerii de vîrstă școlară sînt cuprinși 
în sistemul de învățămînt.

In spiritul politicii sale de priete
nie și strînsă solidaritate cu noile 
state independente din Africa, 
poporul român urmărește cu simpa
tie eforturile poporului gabonez 
pentru propășirea patriei sale. Fără 
îndoială că vizita pe care o va face 
în zilele următoare președintee Re
publicii gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, convorbirile pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu le Va 
avea cu înaltul oaspete vor contribui 
în mod substanțial la adlnclrea și 
diversificarea colaborării dintre 
România și Gabon, în interesul ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
păcii, independenței popoarelor, 
cooperării internaționale.

A. BUMBAC
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TIR : Azi, ultimele întreceri FOTBAL: Penultima etapă a diviziei A

ale competițiilor internaționale de la Tunari
• în cadrul „europenelor" —

Penultima zi a tradiționalelor com
petiții internaționale de tir de la 
Tunari a evidențiat, ca și preceden
tele. marele interes al competitori
lor. dorința lor de a obține rezultate 
cit mai bune. Talentului și pregătirii 
tehnice necesare, ei le-au adăugat și 
acum multă dîrzenie și stăpînire de 
sine, o exemplară ambiție sportivă. 
Toate acestea au făcut posibil ca, 
din nou, întrecerile să Afie atrăgă
toare și echilibrate, iar o serie ' de 
rezultate (ne referim la cele ale frun- 
tășilpr). să se înscrie .în rindul , per- , 
fbrmanțelor de certă valoare inter
națională. Publicul a „întîrziat" ieri, 
mai ales, la standurile de pistol, 
unde „viteziștii" (în proba contînd 
pentru campionatele internaționale 
ale României) au prelungit întrece
rea pînă tîrziu, către amurg, deși la 
start se prezentaseră dimineața...

Firește, și ieri. în centrul atenției 
a stat proba pentru campionatele 
europene : armă standard 3X20 f. 
Echilibrul de forțe dintre fruntașii 
probei (sovieticii Mitrofanov și Par- 
himovici și românul Caban) ii evi
dențiază. cum nu se poate mai bine, 
faptul că doar un singur punct a 
decis situarea primului pe treapta 
cea mai Înaltă a podiumului de o- 
noare. Campion al Europei (a treia 
sa victorie individuală Ia Tunari !) 
a devenit Mitrofanov, cu 578 p. 
Parhimovici și Caban — fiecare cu 
cite 577 p — au ocupat locurile ime
diat următoare. Medaliile pe echipe 
au revenit. în ordine, următoarelor 
reprezentative : U.R.S.S. (2 297 p), 
R.F. Germania (2 271 p), România

proba de pistol calibru mare
pistolarii. Dar, ca și cum aceasta 
n-ar fi fost de ajuns, în final, de
partajarea pentru primele două 
locuri a necesitat un barai intre 
Ion Corneliu și sovieticul M. Zubko 
— candidați autoritari la medalia 
de aur — care întruniseră, în cele 
două manșe regulamentare, același 
valoros punctaj : 595, egal cu recor
dul olimpic (Miinchen 1972). Ion 
Corneliu. ceva mai sigur în seriile 
de baraj, a punctat mai bine și s-a 
clasat pe locul întîi.

O victorie frumoasă a obținut ieri 
la armă standard 3X20 f. sportiva 
noastră Melania Petrescu (571 p), la 
juniori proba revenind cehoslovacu
lui J. Mraz (567 p). Cu un rezultat 
bun (591 p), L. Kulka (R.D. Germa
nă) s-a clasat primul la pistol vi
teză—juniori.

Bucureștenilor care. în cursul a- 
cestei dimineți, se vor afla la plim
bare în pădurea Băneasa, le reco
mandăm să treacă, fie și numai pen
tru scurt timp, pe la poligonul Tu
nari. Astăzi sînt programate ulti
mele întreceri. In afara probei a- 
mintite, din cadrul campionatelor 
europene, de la ora 8,30 va mai avea 
loc și proba-epilog a campionatelor 
internaționale de tir ale României : 
armă standard 60 f, culcat. Iar către 
orele 14, momentul de bilanț : fes
tivitatea de închidere, decernarea 
titlurilor europene și premierea 
fruntașilor ambelor competiții.

I. DUM1TRIU

Astăzi se desfășoară partidele 
penultimei etape a campionatului di
viziei A. Cele două jocuri din Ca
pitală se vor disputa : la stadionul 
Dinamo, meciul Dinamo — Politeh
nica Iași ; la stadionul Republicii, 
meciul Sportul studențesc — F. C. 
Constanța.

în țară sînt programate următoa
rele întîlniri : F. C. Chimia — Stea
gul roșu ; Olimpia — Universitatea 
Cluj-Napoca ; C.F.R. — Politehnica

Timișoara ; Jiul — A.S.A. ; Univer
sitatea Craiova — F.C.M. Reșița ; 
F. C. Argeș — Steaua; U.T.A. — F. C. 
Galați. Toate meciurile vor începe 
la ora 17,30.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate cele nouă partide ale etapei. 
Transmisia se va face pe programul 
I, cu începere de la ora 17,15.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM : Rezultate 
excelente in probele 

de sărituri
în prima zi a concursului interna

țional „Memorialul Janusz Kusocin- 
ski“, care se desfășoară la Varșovia, 
atletul polonez Wladislaw Kozakie- 
wiez a stabilit un nou și valoros re
cord european în proba de săritură 
cu prăjina, cu performanța de 5,60 
m. Vechiul record era de 5,59 m și 
aparținea, din anul 1972, suedezului 
Kjell Isaksson.

Cu un rezultat bun s-a încheiat și 
proba masculină de săritură în lun
gime, cîștigată de polonezul Grzegorz 
Gybulski, cu 8,27 m (nou record na
tional).

TENIS
La Paris a continuat ieri întîlni- 

rea de tenis dintre echipele Fran
ței și Italiei contînd pentru „Cupa 
Davis" (semifinala zonei europene 
grupa B). Scorul este acum 2—1 in 
favoarea italienilor, proba de dublu 
revenind perechii Panatta, Bertolucci, 
cu scorul 6—1. 6—4, 6—1, în fața 
francezilor Jauffret și Dominguez.

Turneul internațional de tenis de 
la Nottingham a fost cîștigat de 
olandezul Tom Okker (în fi
nală 6—1, 3—6, 6—3 cu australianul 
Tony Roche). La dublu a învins pe
rechea Tanner, Pasarell (S.U.A.) : 
6—4, 6—4 cu Ashe, Van Dillen 
(S.U.A.).

POLO: „Trofeul Jadran**
Selecționata U.R.S.S. continuă să 

fie neînvinsă în turneul internatio
nal de polo pe apă „Trofeul Ja- 
dran", care se desfășoară în aceste 
zile în orașul iugoslav Budva. în cel 
de-al treilea joc susținut, echipa so
vietică a învins cu scorul de 5—4 
(2—1, 1—2, 0—0, 2—1) formația Ita
liei. Meciul a fost condus de arbi
trul român Cornel Mârculescu. Ce
lelalte două partide disputate s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Cuba—S.U.A. 7—6 (1—2, 2—0, 3—1, 
1—3) ; Iugoslavia—Ungaria 10—6 
(2—1, 2—1, 2—2, 4—2).

Clasament : 1. U.R.S.S. — 6 punc
te ; 2. Iugoslavia — 4 puncte ; 3. 
Cuba — 4 puncte ; 4. S.U.A. — 2 
puncte ; 5. Ungaria — 2 puncte ; 6. 
Italia — zero puncte.

(2 265 p). înaintea ultimei probe (azi, 
pistol calibru mare), bilanțul trăgă
torilor români la aceste campionate 
europene cuprinde șase medalii : 
una de aur (prin Mircea Rea), două 
de argint (E. Satala și echipa Româ
niei) și trei de bronz (Șt. Caban — 
două și echipa României).

Un adevărat record de durată, 
cum arătam mai înainte, au stabilit

GIMNASTICA» Concursul 
de la Antibes

în orașul francez Antibes au 
început întrecerile celei de-a patra 
ediții a competiției internaționale 
feminine de gimnastică, la care par
ticipă sportive din opt țări. Con
cursul individual compus s-a înche
iat cu victoria sportivei americane 
Cathy Howards, care a totalizat 37,30 
puncte. Pe locul secund s-a clasat 
Anca Grigoraș (România) — 37,25 
puncte, urmată de Ovari (Ungaria) — 
36,80 puncte, Seggiaro (Franța) — 
36,50 puncte și Krawieczek (Polonia) 
— 36,45 puncte.

Principala favorită a concursului, 
gimnasta româncă Alina Goreac, 
care obținuse cele mai mari note la 
primele trei aparate — 9,50 la para
lele, 9,40 la sărituri, 9,30 la bîrnă — 
și care conducea in clasament, ș-a 
accidentat in timpul exercițiului la 
sol, fiind nevoită să abandoneze.

TEATRU POPULAR 
LA SLOBOZIA

Apropiata aniversare a 30 de ani 
de la constituirea Teatrului popu
lar din Călărași, cea mai veche in- 
ștituție cu acest profil din tară, 
coincide cu înființarea la Slobozia 
a unei formații similare. Reperto
riile celor două teatre populare — 
unde activează peste 50 de cadre 
didactice, muncitori, funcționari, 
pensionari — cuprinde lucrări din 
dramaturgia românească, cu deose
bire din cea contemporană. (Lucian 
Ciubotaru).

IN ZILELE VACANTEI
Programul de vacanță pentru 

școlarii din Argeș a cuprins ieri 
seară o manifestare cultural-dis- 
tractivă organizată de casa de 
cultură a elevilor și studenților din 
Pitești, la care au luat parte 300 
de tineri. Acțiunea a debutat prin- 
tr-un concurs cu premii „Cine știe 
cîștigă" pe teme de artă, urmat de 
dans. De asemenea, la casa de cul
tură din Cîmpulung Muscel, sute 
de elevi aflați în practică în între
prinderile orașului și-au dat și ei

ROMÂNIA-FILM prezintă filmul polițist

„LUMINĂ LA CAPĂTUL TUNELULUI"

Producție a studiourilor sovietice. Regia : Alois Brenci. Cu : Mairita Kruminia, Uldis 
Puțitis, Anatoli Azo

Carnet cultural
întîlnire, ieri, după lăsarea lucrului, 
la o seară cultural-distractivă, unde 
formații artistice au prezentat pro
grame dedicate tinerilor fruntași 
de pe șantierele muncii patriotice. 
(Gheorghe Cîrstea).

EXPOZIȚIA 
ELEVILOR VASLUIENI

La puțin timp de la încheierea a- 
nului școlar, la Vaslui, în sălile 
clubului tineretului, a fost inaugu
rată expoziția realizărilor obținute 
de elevii invățămintului preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal și tehnico- 
profesional din județul Vaslui. O 
gamă largă de exponate (de la o- 
biecte specifice lucrului de mină, 
artizanatului, pînă la lucrări de 
înaltă tehnicitate — mecanică, e- 
lectronică). stau mărturie preocu
părilor pentru traducerea în viață 
a sarcinilor de integrare a învăță- 
mintului cu producția, îndeplinirea 
planurilor de producție proprii ale

școlilor, ilustrează preocupările a- 
cestora pentru autodotare, precum 
și rezultatele cooperării dintre 
școală-întreprindere, școală-unităti 
agricole. „Expo ’75“ a elevilor vas
luieni — aflată la prima ediție — 
este o expresie grăitoare a preocu
părilor ce există în județ pentru 
educarea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului școlar. (Cră
ciun Lăluci).

„SIMPOZION 
KRIZA JANOS"

Cu ocazia comemorării a 100 de 
ani de la moartea renumitului fol
clorist și poet maghiar Kriza Jânos, 
Comitetul județean Covasna pentru 
cultură și educație socialistă a or
ganizat sîmbătă un simpozion la 
Âita Mare — comuna natală a lui 
Kriza. Au fost prezentate comuni
cări și referate despre viata și o- 
pera acestui cărturar preocupat de 
punerea în valoare a creației popu

lare. După simpozion, artiști din 
cadrul căminului cultural și al șco
lii din localitate au prezentat un 
scurt program cultural-artistic. 
(TomSri Geza).

PRIETENI Al MUZEULUI
Consiliul orășenesc al pionierilor 

și Muzeul de istorie și artă din Za- 
lău, încă din toamna anului trecut, 
au inițiat și organizat, cu cei mai 
mici „istorici" din școlile generale 
din localitate, un cerc intitulat 
„Micii muzeografi". Acești prieteni 
ai muzeului, după un șir de lecții 
tinute in muzeu pe diferite teme 
legate de istoria Sălajului, muzeo
grafie, restaurare, organizarea de
pozitului etc., au ajuns adevărați 
ghizi pentru toți copiii din județ și 
din tară care vizitează această insti
tuție. Prima confruntare cu publi
cul au avut-o la 20 iunie, cînd pio
nierii de la Forumul pionieresc 
1975 din Șimleul Silvaniei (Sălaj) 
au vizitat acest lăcaș de cultură. 
Acum ei se pregătesc pentru a par
ticipa în această vară, alături de 
cercetătorii muzeului din Zalău, la 
săpăturile de la castrul roman din 
Buciumi. (Gh. Rusu).

Sîmbătă dimineață a părăsit Capi
tala Ange Patasse, ministru de stat 
al Republicii Centrafricane, care a 
făcut o vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Vasile Patilineț, mi
nistrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, de alte per
soane oficiale.

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

★
Sîmbătă a părăsit Capitala dele

gația Uniunii Democratice a Po
porului Finlandez — S.K.D.L., con
dusă de Ele Alenius, președintele a- 
cestei organizații, care la invitația 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., Nicolae 
Matei și Adriana Moraru, membri ai 
Consiliului National al F.U.S.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, pentru felicitările transmise 
cu prilejul sărbătorii naționale a a- 
cestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare domnului dr. Remi Tian- 
dratza cu prilejul numirii în funcția 
de ministru al afacerilor externe al 
Republicii Malgașe.

★
Sîmbătă după-amiază a sosit în 

Capitală James O’Niel Lewis, am
basadorul statului Trinidad Tobago 
în Republica Socialistă România.

★
Sub egida Academiei de Științe 

Sociale și Politice, sîmbătă a început 
în Capitală un ciclu de dezbateri in
titulat „Noua ordine economică și 
politică internațională". Prima dez
batere. organizată de Secția de ști
ințe juridice a Academiei în colabo
rare cu Asociația juriștilor, a avut 
drept temă aspectele și implicațiile 
juridice ale problemei.

★
După ce a participat la două mari 

confruntări internaționale — tîrgu- 
rile de carte de la Cairo și Varșovia 
— Editura Academiei va fi prezentă 
la Riga, începînd cu 23 iunie, cu o 
expoziție organizată în colaborare 
cu editura sovietică „Nauka". Mani
festarea, ce se înscrie în șirul acțiu
nilor de colaborare dintre Academia 
Republicii Socialiste România și 
Academia de științe a U.R.S.S., va 
prezenta publicului sovietic peste 400 
de titluri, ultime apariții în dome
niul literaturii științifice, tehnice și 
beletristice, al traducerilor și co- 
editărilor, precum și o serie de re
viste de specialitate, tipărite de in
stituția bucureșteană.

★
în cadrul stagiunii Teatrului Na

țiunilor, care se desfășoară în aces
te zile la Varșovia, își va da con
cursul, alături de alte ansambluri 
teatrale, și un colectiv artistic din 
țara noastră — cel al Teatrului Mic. 
Pe scena Teatrului Powszechny, ar
tiștii români vor prezenta două spec
tacole cu piesa „Matca" de Marin 
Sorescu, în regia lui Dinu Cernescu. 
Sîmbătă seara, colectivul Teatrului 
Mic a părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Polonia.

(Agerpres)

Boghiul cu numărul 20 000 
realizat Ia Balș

Un succes de prestigiu anunță 
colectivul întreprinderii de osii 
și boghiuri din Balș. Este vorba 
de realizarea celui de-al 
20 000-lea boghiu produs în de
cursul celor aproape 4 ani și 
jumătate de cînd această impor
tantă unitate industrială a in
trat parțial în funcțiune. Cu bo- 
ghiurile livrate pînă acum au 
putut fi echipate 10 000 vagoa
ne, dintre care o mare parte 
circulă pe magistralele ferovia
re din Bulgaria, R.D.G., U.R.S.S., 
Polonia, R. P. Chineză, India, 
Iugoslavia.

Concomitent cu eforturile de
puse pentru continua sporire a 
producției, specialiștii unității 
acordă o deosebită atenție di
versificării ei. încă în această 
lună, celor 3 tipuri de boghiuri 
aflate în fabricația de serie li 
se va adăuga un nou tip de bo
ghiu turnat. (Agerpres)

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE":

Izolarea regimului rasist din Rhodesia
Africii, unde continui încă 
Sud-Africană, regimuri mi-

Evoluția situației din partea sudică a 
să funcționeze, în Rhodesia și Republica 
noritare rasiste, evidențiază eforturile disperate ale acestora de a îm
piedica afirmarea voinței populației majoritare de culoare, definitiva 
eliberare a continentului. Reproducem un extras semnificativ in acest 
sens din ziarul american „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE", 
in care este analizată starea de lucruri actuală din Rhodesia i

La prima vedere, călătorul ce stră
bate Rhodesia are senzația că se află 
în țara lui Peter Pan (personaj din 
lumea poveștilor engleze pentru co
pii) : femei din „înalta societate", in 
costume identice, împodobite cu per
le, garda parlamentului cu peruci și 
săbii, grădini atrăgătoare...

Aparent, nici o schimbare. Același 
prim-ministru, Ian Smith, care în 
urmă cu 10 ani declara unilateral in
dependența Rhodesiei, promite ace
leași vechi lucruri. Și, în primul 
rind, menținerea aceluiași „standard 
de civilizație", cu alte cuvinte perpe
tuarea dominației minorității albe. 
Și asta, într-o tară unde celor numai 
275 000 de albi le corespunde o popu
lație de 6 milioane de africani ; unde 
„supremația" populației albe e asigu
rată de o legislație inechitabilă, unde 
terenurile cele mai bune sînt rezer
vate celor puțini, în detrimentul ce
lor multi...

Ian Smith vorbește ca și cum mal 
nimic nu s-ar fi întîmplat, în ultima 
vreme, în sudul Africii. în realitate, 
lucrurile s-au schimbat în bună mă
sură. Portugalia a pus capăt 
boaielor coloniale ; în scurt 
în Mozambic, vecinul de est al Rho
desiei, urmează să fie instalat un 
guvern în exclusivitate local.

Pe plan economic, Rhodesia înre
gistrează un declin accentuat. Schim
burile comerciale externe s-au redus 
ca niciodată în trecut, iar șomajul 
este într-o continuă creștere. în ca
zul în care Mozambicul ar hotărî să

răz- 
timp.

Închidă accesul mărfurilor rhodesie- 
ne în porturile sale, lui Smith nu 
l-ar mai rămîne la dispoziție ca ie
șire spre exterior decît tranzitul pe 
calea ferată și a aerului, prin Repu
blica Sud-Africană.

Pe plan politic In această zonă 
se remarcă „inițiativele" diplomati
ce ale liderului sud-african Vorster. 
în cadrul actualei „deschideri" pro
movate de acesta spre țările africa
ne, un rol-cheie îl joacă. în trata
tivele cu șefii de stat de pe conti
nent, insistența justificată a acesto
ra de a încheia o înțelegere care să 
permită majorității de culoare să-și 
asume puterea politică în Rhodesia.

Pe plan militar, armistițiul conve
nit cu forțele populare rhodesiene e 
oricînd pasibil de suspendare, reluîn- 
du-se, firesc, cu și mai multă inten
sitate, lupta de eliberare, dacă nu se 
ajunge Ia o înțelegere conformă in
tereselor populației de culoare. Șl șe 
întrevede, în acest caz, o situație cu 
totul nefavorabilă forțelor militare 
ale regimului de la Salisbury ; mai 
ales că, probabil, vor fi cu totul lip
site de sprijinul trupelor trimise altă 
dată de Vorster, care de altfel a și 
retras aceste unități din zonele ope
raționale, neavînd intenția, așa cum 
se pare, să le mai înlocuiască cu 
altele.

Regimul lui Smith 
tot mai mult izolarea, 
său.

„TRIBUNE DE GENEVE?:

Creierul și nutriția

resimte, astfel, 
golul din jurul

Modul de alimentație condiționează 
Inteligența omului in mai mare mă
sură decît factorii genetici. Hrăniți 
în mod corect, un alb, un negru, un 
reprezentant al pieilor roșii sau al 
rasei galbene au aceleași șanse de 
dezvoltare intelectuală armonioasă — 
declară prof. Elie Shneour, de la Uni
versitatea Palo Alto din California.

Autor al unei vaste lucrări intitulate 
„Creierul și foamea", Elie Shneour a 
consacrat numeroase studii efectelor 
subnutriției asupra formării persona
lității umane. Pe baza acestor studii, 
el avertizează că, în prezent, 500 de 
milioane de copii din întreaga lume 
sînt amenințați de deficiențe mintale 
din cauza subnutriției. Pentru stimu
larea inteligenței — arată Shneour — 
sint indispensabile două elemente : o 
alimentație corectă și un mediu fa
vorabil. îndeosebi in perioada intra
uterină și în primii ani ai copilăriei 
se impune să fie respectată cu stric
tețe rația alimentară zilnică. Dacă a- 
limentele nu sînt suficient de bogate 
în substanțe nutritive, se poate a- 
junge la alienarea mintală.

Conformația copilului, in raport cu 
cea a adultului, trebuie să incite la 
anumite reflexii. Greutatea creieru
lui unui copil de 4 ani reprezintă 90 
la sută din cea pe care o va avea la 
vîrsta maturității, în timp ce restul 
corpului său reprezintă abia 20 la 
sută din greutatea corpului unui a- 
dult. Această creștere accelerată face 
creierul uman deosebit de vulnera
bil în cazul subnutriției în perioada 
intrauterină și din primii ani de via

cronică în a-tă. O subalimentatie 
ceastă perioadă riscă să antreneze 
scăderea numărului de celule cere
brale și, în consecință, să afecteze 
considerabil dezvoltarea capacităților 
intelectuale ale individului.

Un alt medic, David Coursin, de la 
Institutul de cercetări din cadrul spi
talului St. Joseph din Lancaster, Pen
nsylvania, a efectuat studii pe copii 
de vîrstă școlară care suferă de o 
subalimentatie cronică, din două țări 
latino-americane cu sisteme educa
ționale bine închegate, verificabile și 
eficiente. Chiar și atunci cînd copiii 
examinați au fost ulterior hrăniți mai 
multe luni de zile în mod sistematic 
și suficient, rezultatele lor la învă
țătură au fost inferioare față de me
dia normală. Deficiența lor la învă
țătură a fost de ordinul a 10—25 la 
sută, in funcție de vîrsta la care ei 
au suferit de subnutriție și de durata 
acesteia.

Rezultă că alimentarea creierului 
cu toate elementele care-i sînt ne
cesare este indispensabilă încă din 
primele luni de viată. în privința a- 
ceasta, dr. Shneour apreciază că lap
tele matern este de neînlocuit, iar 
tendința unor femei de a renunța 
să-și alăpteze copilul riscă să aibă 
grave consecințe. Laptele matern 
uman conține elemente ce conferă 
copilului protecție împotriva unor 
maladii, cum sînt tulburările de nu
triție, rahitismul, anemia. El poate 
avea, de asemenea, o legătură direc
tă cu creșterea rapidă a creierului.

De la C. E. C
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că luni, 
30 iunie, orele 16, vor avea loc 
la căminul cultural din comuna 
Vidra, județul Ilfov, tragerile la 
sorți ale : obligațiunilor C.E.C. 
cu cîștiguri pentru luna iunie 
a.c., Ia care se vor acorda 5 917 
cîștiguri (cuprinse între 50 000 și 
800 lei), în valoare totală de 
5 790 000 de lei ; libretelor de 
economii cu dobîndă și cîștiguri 
pentru trimestrul 11/1975, la 
care se vor acorda 6965 de 
cîștiguri in obiecte în valoa
re totală de 8 513 500 lei ; 
libretelor de economii cu cîș
tiguri pentru trimestrul 11/1975, 
la care se vor acorda la

fiecare 1 000 de librete, cite 
15 cîștiguri în bani între 250 
la sută și 25 la sută, calcu
late față de soldul mediu tri
mestrial al libretelor ieșite ciș- 
tigătoare.

După tragerile la sorti, Su
cursala județeană C.E.C. Ilfov 
oferă participanților un specta
col artistic susținut de Ansam
blul folcloric „Doina Ilfovului".

Casa de Economii și Consem- 
națiuni invită pe depunătorii 
din comuna Vidra și pe cei din 
alte localități care au posibili
tatea să meargă în ziua respec
tivă în comuna Vidra, să parti
cipe la tragerile la sorti.

j
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ROMÂNIA —BULGARIA Vizita delegației P. C. R

Colaborare frățească Mesalul președintelui Nicolae Ceausescu în Danemarca

sub steagul socialismului
La cronica de aur 

româno-bulgare s-au 
această săptămînă, file 
țională însemnătate, reprezentînd un 
capitol nou ce deschide perspective 
din cele mai ample și fecunde pen
tru dezvoltarea conlucrării frățești 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. Vor rămîne adine gravate în 
această cronică, înrîurind, fără îndo
ială. evoluția pe o lungă perioadă de 
timp a relațiilor româno-bulgare, do
cumentele adoptate la încheierea noii 
întilniri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
care. în fruntea unei delegații de 
partid și guvernamentale, s-a aflat în 
aceste zile pe pămîntul patriei noas
tre.

Poporul român salută cu profundă 
satisfacție faptul că actualul dialog 
la nivel înalt a fost încununat de un 
buchet de roade atît de bogat, inve- 
derînd că prietenia româno-bulgară 
se situează azi, la încheierea vizitei, 
pe o treaptă superioară, a devenit 
și mai puternică, și mai rodnică. Stau 
mărturie documentele semnate, care, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marele miting al prie
teniei, „sînt menite să ridice Ia un 
nivel și mai înalt relațiile economice, 
tehnico-știintifice și culturale dintre 
țările noastre. Se poate spune că, 
într-adevăr, vizita delegației de 
partid și guvernamentale din Bulga
ria prietenă, in frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov, a fost o vizită de 
lucru care a pus bazele unei co
laborări trainice, de lungă durată, 
între popoarele noastre". La rîndul 
său. tovarășul Todor Jivkov declara : 
„Plecăm cu conștiința că rezultatele 
convorbirilor prietenești și deschise 
cu conducătorii Partidului Comunist 
Român și ai poporului român au fost 
creatoare și rodnice. Ele vor impul
siona dezvoltarea și adincirea în con
tinuare a prieteniei și colaborării 
dintre partidele și popoarele noastre".

Este incontestabil că dezvoltarea 
continuă a colaborării româno-bulga
re are ca fundament trainic faptul că 
între popoarele noastre există legă
turi seculare de prietenie, bună veci
nătate și întrajutorare frățească. Așa 
cum se știe, de-a lungul timpului, 
istoria le-a îngemănat, nu o dată, 
destinele. Dacă evocăm stăruitor tra
dițiile prieteniei noastre, o facem 
pentru a arăta cit de durabil a 
fost cimentată peste veacuri aceas
tă prietenie. Și pentru a subli
nia pe ce puternice temelii se spri
jină conlucrarea de astăzi dintre po
poarele noastre în vasta operă de 
făurire a socialismului, conlucrare in 
a cărei constantă impulsionare un 
rol hotărîtor joacă relațiile dintre 
Partidul Comunist Român șl Partidul 
Comunist Bulgar, contactele șl’ îhtîl- 
nirile, devenită o prăttică sistemati
că, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, care, de fiecare

a prieteniei 
adăugat, in 
de o excep-

dată, marchează momente de maximă 
însemnătate în evoluția mereu ascen
dentă a prieteniei româno-bulgare.

într-o ambianță, în care s-a făcut 
simțit mai mult ca oricînd eflu- 
viul prieteniei și prețuirii reciproce, 
s-au desfășurat și actualele convor
biri dintre cei doi conducători de 
partid și de stat. Vizitele într-o se
rie de unități industriale din Bucu
rești, Pitești, Brașov, Galați — con
tinuare firească a convorbirilor ofi
ciale — au imprimat un puternic ca
racter de lucru dialogului la nivel 
înalt, permițînd cristalizarea unor noi 
și mari posibilități de extindere și di
versificare a cooperării. Desigur că, 
pe lingă caracterul complementar al 
economiilor noastre sau similitudi
nea preocupărilor, avind în vedere 
potențialul în plină dezvoltare al in
dustriei românești și al celei bulgare, 
există un mare avantaj ce se impune 
a fi larg fructificat — cel al vecină
tății geografice, care oferă largi po
sibilități de intensificare a conlucră
rii reciproc avantajoase. Acordurile 
și înțelegerile pe termen lung înche
iate deschid cu adevărat strălucite 
perspective în această privință. Nu 
ar fi exagerat să se spună că hotă- 
ririle adoptate marchează o eră ca
litativ nouă în relațiile bilaterale — 
trecerea la cooperarea în ramuri de 
vîrf ale tehnologiei, cum ar fi elec
tronica și electrotehnica, siderurgia 
modernă, construcțiile de mașini, a 
căror pondere urmează să ajungă la 
peste un sfert din volumul total al 
livrărilor reciproce.

Data de 20 iunie va rămîrie, de 
asemenea, un moment de permanen- 
tă referință în cronica legăturilor 
româno-bulgare, prin semnarea de 
către tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov a Acordului privind 
construirea Complexului hidrotehnic 
Turnu-Măgurele — Nicopol, care va 
lega și mai strîns printr-un nou „pod 
al prieteniei" cele două țări și po
poare. în ansamblul lor, acordurile 
și înțelegerile încheiate demonstrea
ză, în chip elocvent, caracterul fertil 
al colaborării dintre două țări veci
ne și prietene, constituind un exem
plu strălucit al relațiilor de tip nou, 
de conlucrare frățească între state 
socialiste. în același timp, ele slujesc 
întăririi continue a colaborării pe 
plan general între țările socialiste.

Dialogul la nivel înalt de la Bucu
rești, cuvintările rostite de cei doi 
conducători de partid și de stat, a- 
precierile cuprinse în Declarația co
mună pun în evidentă pozițiile 
celor două țări în legătură cu 
principalele probleme ale contem
poraneității. S-au reliefat, astfel, 
aprecierile comune ale României și 
Bulgariei cu privire la procesele și 
mutațiile profunde ce au loc în via
ța internațională, ca urmare a creș
terii puterii și influenței țărilor so
cialiste, a afirmării tot mai puter
nice a luptei maselor populare de 
pretutindeni. Aceste prefaceri înnoi
toare impun cu și mai multă tărie, 
așa cum s-a evidențiat ca o conclu
zie fundamentală a dialogului de la 
București, necesitatea întăririi uni-

tații țărilor socialiste, a tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste. in 
vederea asigurării unui curs ireversi
bil procesului de destindere.

O atenție deosebită a fost acordată 
în cursul convorbirilor, așa cum este 
și firesc, problemelor securității eu
ropene. Semnatare, alături de alte 
țări socialiste europene, a istoricei 
Declarații din 1966, România și Bul
garia s-au numărat printre promo
toarele ideii instaurării unui sistem de 
securitate trainică pe continent, au 
participat activ la lucrările Conferin
ței general-europene, adueîndu-și 
contribuția la progresele substanțiale 
înregistrate pînă în prezent. Acum, 
cind lucrările fazei a doua de la Ge
neva se apropie de sfîrșit, cele două 
țări își reafirmă — așa cum se subli
niază și in Declarația comună — ho- 
tărirea de a acționa pentru încheie
rea cu succes a actualei etape, pentru 
a se putea astfel convoca, cit mai 
curînd, etapa finală, la nivelul cel 
mai înalt. Este convingerea noastră 
comună că încununarea cu succes a 
conferinței, prin adoptarea unor do
cumente clare și precise, pe deplin 
angajante. va marca un moment isto
ric pe calea înfăptuirii securității in 
Europa.

O contribuție de seamă la acest mare 
deziderat poate aduce instaurarea 
unui climat de destindere și înțele
gere în diferitele zone ale continen
tului, între securitatea continentală 
și cea zonală existînd o strînsă inter
dependență. în această privință, 
transformarea Balcanilor — regiune 
ce a cunoscut de-a lungul secolelor 
furtunile 
— într-o 
cleare și 
prezenta 
România . „___
depună și în continuare, după cum 
s-a reliefat din nou și cu prilejul ac
tualelor convorbiri de la București, 
eforturi stăruitoare pentru instaura
rea în această arie geografică a unei 
atmosfere de bună vecinătate, înțe
legere și rodnică conlucrare.

Se poate aprecia, pe bună dreptate, 
că, prin întreaga ei desfășurare, vi
zita delegației de partid și guverna
mentale a R.P. Bulgaria a' marcat un 
strălucit moment, de semnificație cu 
adevărat istorică, în dezvoltarea ne
întreruptă a relațiilor româno-bul
gare, în fața cărora se deschid ori
zonturi minunate. Poporul român își 
exprimă deplina satisfacție față de 
rezultatele ei rodnice, odată cu 
hotărîrea de a face totul, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a realiza în cele 
mai bune condiții acordurile și 
înțelegerile încheiate, avind convin
gerea fermă că aceasta va contribui 
la întărirea și mai puternică a cola
borării multilaterale cu poporul frate 
bulgar, pentru făurirea vieții noi so
cialiste, al unui viitor tot mai pros
per, in interesul ambelor popoare, al 
întăririi unității țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și ințelegprii. î,n Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Dumitru ȚINU

atîtor evenimente tragice 
zonă a păcii, fără arme nu- 
baze militare străine, va 
o deosebită însemnătate, 

și Bulgaria fiind decise să

primit cu profund interes
CIUDAD DE MEXICO 21 — Co

respondentul Agerpres transmite : 
în cadrul lucrărilor Conferinței mon
diale a Anului internațional al fe
meii, găzduită de capitala Mexicu
lui, cele 
gate din 
neri, în 
reuniuni, 
jul adresat conferinței de președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mesa
jul, care a fost prezentat conferin
ței de către tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului Național al Fe
meilor, conducătoarea delegației ță
rii noastre, a fost, în repetate rîn- 
duri, subliniat prin aplauze.

Secretarul general al conferinței, 
Helvi Sipila, ne-a declarat : „Aș dori 
să exprim aprecierile și mulțumirile 
mele pentru înțelegerea și sprijinul 
pe care România îl acordă acestei 
conferințe. Mesajul excelenței sale, 
președintele Nicolae Ceaușescu, a 
fost plin de conținut și încurajator".

La riadul său, Caroline Diop, șefa 
delegației Senegalului, ne-a spus : 
„Sînt dintr-o țară prietenă. Am ve
nit în România și am fost primită 
de președintele Ceaușescu care, după 
cum știm, a vizitat Senegalul. Me
sajul său s-a bucurat de înalte a- 
precieri pentru că în România pro
movarea femeii în viața socială nu 
este o vorbă goală, ci un fapt real. 
Am aplaudat acest mesaj și cred că 
toată lumea l-a simțit ca o afirma
re călduroasă a rolului femeii. Tot
odată, mesajul a exprimat liniile ge
nerale ale politicii României, o po
litică de largă perspectivă, în do
meniul afirmării femeii în multiple 
domenii. Aceasta s-a văzut și în a- 
naliza pe care mesajul o face unor 
probleme ca subdezvoltarea, necesi
tatea întăririi legăturilor de priete-

aproximativ 10 000 de dele- 
149 de țări au primit, vi- 

cea de-a doua zi a marii 
cu deosebit interes mesa-

nie dintre popoare, promovarea fe
meii. Noi am văzut in acest mesaj 
și o expresie a prieteniei României 
față de țările noastre".

Elena Fierro Herrera, conducă
toarea delegației Venezuelei, ne-a 
spus : „Mesajul a relevat foarte bine 
problemele, atit cele referitoare la 
condiția femeii in România, cit, mai 
ales, acelea care privesc poziția ță
rii dumneavoastră in lume. Remarc 
aici eficiența politicii dumneavoas
tră, care urmărește nu numai binele 
României, dar și al lumii intregi. în 
fond, fiecare popor trebuie să-și cau
te propriul drum pentru a obține in
dependența. Dar popoarele trebuie să 
colaboreze între ele pentru a-și a- 
sigura un viitor mai bun, de egali
tate șl pace. Tocmai acesta este, 
după părerea mea, sensul mesajului 
președintelui României".

Conducătoarea delegației din Peru, 
Carmela Oviedo de Sarmiento, a de
clarat : „M-a impresionat în mod 
deosebit faptul că acest mesaj, pri
mit cu atita căldură de cei prezenți, 
răspunde problemelor pe care noi, 
toate, le așteptăm de la conferință : 
egalitate, dezvoltare, pace. Dar m-a 
impresionat, mai ales, faptul că me
sajul afirmă aceste lucruri, arătind, 
în același timp, cum le putem ob
ține".

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, a 
avut simbătă o întîlnire cu ministrul 
afacerilor externe al Danemarcei, 
Knud Boerge Andersen. Cu acest 
prilej s-a efectuat un schimb de 
păreri asupra unor probleme de in
teres comun, apreciindu-se pozitiv 
bunele relații dintre România și 
Danemarca, precum și posibilitățile 
largi pentru continua lor dezvoltare.

Ministrul de externe danez a oferit 
o masă în cinstea delegației P.C.R.,

la care au participat secretarul ge
neral al P.S.D., Ejnar Hougaard 
Cristiansen, funcționari superiori din 
M.A.E. danez, precum și ambasado
rul României la Copenhaga, Gheor- 
ghe Ploeșteanu.

★
în continuarea vizitei întreprinse 

In Danemarca, delegația P.C.R. a 
vizitat orașele Aarhus și Silkeborg, 
unde s-a întîlnit cu conducerile or
ganizațiilor locale ale Partidului So
cial Democrat, cu primarii și mem
brii consiliilor municipale și a vi
zitat întreprinderi industriale, șantie
re de construcții și edificii social- 
cul turale.

CONVORBIRI
ROMÂNO-SOVIETICE
MOSCOVA 21. — Trimisul Ager

pres transmite : La 21 iunie, Vasiie 
Gliga, adjunct al ministrului‘ ’ i afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, aflat la Moscova, a a- 
vut convorbiri cu I. N. Zemskov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S. în timpul convorbi
rilor, desfășurate într-o atmosferă 
prietenească, de lucru, s-a făcut un 
schimb de păreri în unele probleme 
internaționale de interes comun. A 
luat parte ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus.

DELEGAȚIA MILITARĂ
ROMANĂ LA LISABONA

Forțele patriotice laoțiene
primite cu bucurie 
la Luang Prabang

VIENTIANE 21 (Agerpres). — 
După cum informează agenția Khao- 
san Pathet Lao, în conformitate cu 
dorința locuitorilor din capitala 
regală a Laosului, Luang Prabang, 
unități ale forțelor patriotice laoție
ne au intrat în acest oraș pentru a 
asigura o situație mai stabilă. Luptă
torii din forțele de eliberare au fost 
întîmpinați cu căldură de soldații și 
ofițerii armatei părții de la Vien
tiane, de primarul orașului și de 
populația locală.

La Luang Prabang a avut loc, de 
asemenea, unificarea forțelor poliție
nești ale părții de la Vientiane cu 
cele aparțini nd Frontului Patriotic 
Laoțian, ordinea în oraș fiind în 
prezent menținută de o singură 
poliție.

washington Contacte

acord Intre mișcările
DE ELIBERARE

CIUDAD DE MEXICO la

DIN ANGOLA

★
în continuarea dezbaterilor gene

rale, reprezentanta Perului a evi
dențiat importanța participării, cu 
drepturi egale, a femeilor la lupta 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
consolidarea lor economică și la li
chidarea formelor de opresiune și 
inechitate care mai dăinuie in lume. 
Prințesa Ashraf Pahlavi, șefa dele
gației Iranului, a propus crearea 
unui Institut internațional pentru 
cercetare și informații privind pro
movarea femeii, cu sediul la Teheran. 
Taki Fujita, din partea Japoniei, a 
subliniat necesitatea ca în etapa 
actuală să fie mobilizate toate re
sursele și potențialul uman al femei
lor pentru cauza progresului întregii 
comunități internaționale.

Pentru o participare crescindă a 
femeilor la viața social-politică in
ternațională și necesitatea stabilirii 
unei păci durabile în lume în ve
derea ameliorării condiției femeii 
s-a pronunțat soția președintelui 
R. A, Egipt, doamna Gihane El 
Sadat.

Întrevederi
romano-japoneze
TOKIO 21. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Președintele Ca
merei de comerț și industrie a Repu
blicii Socialiste România, Roman 
Moldovan, a avut, în cadrul vizitei 
pe care o face la Tokio, convorbiri 
cu președintele Camerei de comerț 
și industrie a Japoniei, Shigeo Naga
no, cu președintele Organizației ja
poneze pentru promovarea comerțu
lui exterior, J. Nishimura, și 
ședințele Comitetului pentru 
tarea economică a Japoniei, 
saki, privind posibilitățile de 
tare a relațiilor economice 
România și Japonia.

La întrevederi a participat i 
dorul României la Tokio, 
Finanțu.

Declarația Consiliului Revoluției

cu pre- 
dezvol- 
T. Sa- 
dezvol- 

dintre

ambasa- 
Nicolae

LISABONA 21 (Agerpres). — Cu 
ocazia prezentei în Portugalia a de
legației militare române conduse de 
generalul-colonel Ion Coman. prim- 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
ambasadorul țării noastre la Lisa
bona. Marin Iliescu, a oferit o re
cepție. Au participat generalul Car
los Fabio, șeful Statului Major al 
armatei terestre portugheze, Ălvaro 
Cunhal, secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez, Antonio de 
Almeida Santos. Salgado Zenha și 
Costa Martins — miniștri, generali și 
ofițeri superiori, alte oficialități por
tugheze.

DI PRETUTINDENI
1

• ÎMPOTRIVA CAME- v
TEI. Deghizată în muncitoare, 
Lieselotte Seibel, deputată din 
partea Partidului social-demo
crat în parlamentul local din 
landul vest-german Bavaria, 
s-a adresat diverselor instituții 
particulare, lncercind să obțină 
un împrumut. în cadrul dezba
terilor pe tema împrumuturilor 
cu camătă care a avut loc, a 
doua zi în parlament, ea a de
mascat metodele folosite de 
creditori, caracterizînd contrac
tarea, în condițiile date, a unul 
imprumut drept o „sinucidere 
financiară". Ea a relatat, de a- 
semenea, despre metoda folosi
tă de unele din instituțiile de 
credit care condiționează acor
darea unui împrumut de înche
ierea unei asigurări pe viață. 
Deputata a cerut adoptarea 
unor măsuri dintre cele mai se
vere împotriva cametei.

NAIROBI 21 (Agerpres). — Sîm
bătă ș-au încheiat lucrările reuniu
nii la nivel înalt a liderilor mișcări
lor de eliberare națională din An
gola, în cadrul cărora președintele 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.), Agostinho Neto, 
președintele Frontului de Elibe
rare națională din Angola (F.N.L.A.), 
Roberto Holden, și președintele U- 
n.iunii Naționale pentru Indepen
dența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.), 
Jonas Savimbi, au examinat măsu
rile susceptibile să permită instau
rarea unui climat de pace și secu
ritate in țară înaintea proclamării 
independenței totale a teritoriului, 
în noiembrie a.c. într-un comunicat 
final, dat publicității în localitatea 
kenyană Nakourou, se 
derii celor trei mișcări 
națională au examinat 
probleme politice legate 
rea procesului de decolonizare a țării, 
modalitățile de reglementare a rela
țiilor dintre M.P.L.A., F.N.L.A. 
U.N.I.T.A. și au semnat un acord 
care sînt consemnate înțelegerile 
care s-a ajuns.

Acordul, semnat de cei trei lideri, 
stipulează că mișcările de eliberare 
națională se angajează solemn să re
nunțe la folosirea forței ca măsură 
de reglementare a diferendelor, să 
înceteze incidentele armate dintre 
combatanții armatelor organizațiilor 
respective, să procedeze la eliberarea

arată că li- 
de eliberare 
principalele 

de înfăptui-

Și 
în 
la

prizonierilor, la dezarmarea persoa
nelor civile și la demobilizarea tru
pelor, asigurind astfel condițiile ne
cesare proclamării independenței 
Angolei, la 11 noiembrie a.c. în ca
drul convorbirilor — se arată in do
cumentul semnat — s-a convenit 
asupra unificării forțelor armate și 
a creării unei singure armate na
ționale angoleze. în vederea realiză
rii acestei prevederi, a fost hotărîtă 
formarea unui comitet comun pentru 
supravegherea aplicării hotăririlor 
convenite.

Cele trei mișcări de eliberare na
țională au convenit, totodată, asupra 
promulgării, pînă la 15 iulie a.c., a 
unei legi electorale, în vederea or
ganizării de alegeri pentru 
Constituantă, în octombrie

Acordul stipulează, pe 
parte, garantarea dreptului 
mișcări de eliberare națională la ... 
tivitate politică pe întreg teritoriul 
Angolei și recomandă guvernului de 
tranziție revizuirea actualului sistem 
juridic. Participantii la reuniune se 
pronunță în favoarea unor măsuri de 
austeritate economică, printre care 
controlul asupra preturilor, încetarea 
traficului de diamante.

Documentul reafirmă. în încheiere, 
că Angola este definită din punct de 
vedere geografic și politic de către 
frontierele actuale și că, în conse
cință. teritoriul Cabinda face parte 
integrantă și inalienabilă din Angola.

A fost pusă piatra 
fundamentală

a „Institutului 
lumii a treia“

Sesiunea Consiliului 0. N. U.

Adunarea 
a.c.

de 
celor

altă 
trei 
ac-

CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager
pres) — In cursul unei ceremonii 
prezidate de șeful statului mexican, 
Luis Echeverria Alvarez, la 20 iunie 
a fost pusă, la Ciudad de Mexico, 
piatra fundamentală a „Institutului 
lumii a treia". La ceremonie au luat 
parte secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și primul ministru 
al Suediei, Olof Palme.

Obiectivul acestui institut, potrivit 
declarațiilor viitorului său director, 
Adolfo Aguilar, este „definirea ma
rilor priorități ale anilor următori, 
degajarea tendințelor permanente de 
cele accidentale, elaborarea planuri
lor de dezvoltare conforme nevoilor 
legitime ale lumii a treia". Institu
tul are, de asemenea, ca obiectiv, fa
vorizarea eliminării dependentei teh
nologice a „lumii a treia" și, în acest 
scop, el va primi elevi din toate ță
rile în curs de dezvoltare.

americano-siriene
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

După ccmvorbirile purtate vineri
Washington cu președintele Gerald 
Ford, și secretarul de stat american, 
Henry Kissinger, ministrul de ex
terne al Siriei. Abdel Halim Khad- 
dam, a avut sîmbătă o ultimă run
dă de convorbiri cu șeful diploma
ției americane.

La sfirșitul acestei întrevederi, 
Kissinger a declarat ziariștilor că a 
procedat, împreună cu ministrul de 
externe sirian, la „completarea unei 
detaliate treceri în revistă a situa
ției din Orientul Apropiat și a 
perspectivelor din această zonă". El 
a adăugat că dialogul americano-si- 
rian a fost constructiv.

LISABONA 21 (Agerpres). — La 
Lisabona a fost dată publicității o 
declarație a Consiliului Revoluției al 
Portugaliei cu privire la situația din 
țara și la Căile de dezvoltare a re
voluției portugheze.

Mișcarea Forțelor Armate — ara
tă declarația — își propune ca o- 
biectiv primordial eliberarea națio
nală a Portugaliei de orice depen
dență străină, fapt în virtutea căru
ia procesul revoluționar din țară 
trebuie să treacă prin etapa „deco
lonizării naționale interne". Ca o- 
biectiv final se propune construirea 
în Portugalia a societății socialiste, 
eliberată de exploatarea omului de 
către om și întemeiată pe naționa
lizarea mijloacelor de producție și 
garantarea pentru toți cetățenii a 
unor posibilități egale de dezvoltare 
liberă și folosire a bunurilor 
de societatea socialistă.

Mișcarea Forțelor Armate, 
niază declarația, este situată 
pra partidelor și ea trebuie 
gure înaintarea Portugaliei spre so
cialism. Această evoluție va trece 
prin cîteva etape. în prezent, socie
tatea portugheză traversează una

oferite
subli- 

deasu- 
să asi-

Plenara C.C. al Frontului de Eliberare din Mozambic
LOURENQO MARQUES 21 (A-

gerpres). — în prezent se desfășoară 
în localitatea Toro, în apropiere de 
Lourengo Marques, lucrările Plena
rei Comitetului Central al Frontului 
de Eliberare din Mozambic. La lu
crările congresului iau parte Samora 
Machel, Marcelino Dos Santos, pre
ședinte, și, respectiv, vicepreședinte 
al FRELIMO, Joachim Chissano, 
prim-miriistru al guvernului de 
tranziție al Mozambicului. Potrivit 
ziarului „Noticias", în cuvîntarea 
rostită cu acest prilej, președintele

FRELIMO a subliniat că cuvintele 
de ordine în următoarea etapă a vie
ții politice din Mozambic vor fi uni
tate și organizare. El a adăugat că 
armata populară va continua, ca și 
pînă acum, să fie condusă de partid. 
Machel a arătat că FRELIMO își 
va continua eforturile pentru dez
voltarea economică și socială a țării, 
asigurind condiții optime pentru toți 
cetățenii, independent de culoare.

Pe de altă parte, președintele 
FRELIMO a exprimat sprijinul 
partidului său și solidaritatea cu 
mișcările de eliberare din Africa.

dintre aceste etape — perioada de 
tranziție, despre care se vorbește în 
platforma de înțelegere constituțio
nală semnată de M.F.A. cu princi
palele partide politice cu puțin timp 
înaintea alegerilor de la 25 aprilie. 
Această perioadă de tranziție este 
caracterizată in comunicat drept ca
lea spre socialism în condițiile plu- 
ripartismului.

M.F.A. cheamă poporul portughez 
să participe activ la procesul revo
luționar, la crearea și la activități
le organizațiilor populare care tre
buie să alcătuiască structura unei 
democrații directe, menite să asigu
re realizarea obiectivelor revoluției 
portugheze.

Comunicatul face o analiză detali
ată a principalelor probleme cu ca
racter politic și economic ale Por
tugaliei, a căilor concrete prin care 
se poate înfăptui în etapa actuală 
dezvoltarea societății portugheze. 
Consiliul Revoluției relevă că Adu
narea Constituantă trebuie să se o- 
cupe de îndeplinirea sarcinii limita
te ce i-a fost încredințată la alegeri 
— elaborarea noii Constituții. Orice 
procese electorale care vor fi orga
nizate în țară în cursul perioadei 
de tranziție trebuie să aibă ca obiec
tiv și ca rezultat întărirea și 
voltarea în continuare a 
revoluționar pe calea spre 
societății socialiste.

Guvernul provizoriu, 
continuare comunicatul, trebuie 
aibă un caracter unitar și să înde
plinească sarcinile construirii socia
lismului. Aparatul de stat trebuie să 
fie reorganizat, descentralizat și pus 
în serviciul intereselor poporului.

Consiliul Revoluției adresează un 
apel poporului portughez de a de
pune toate eforturile pentru îndeplini
rea sarcinilor eliberării 
stabilizării economiei și 
societății socialiste.

• CĂILE FERATE IN 
PATRIA LUI STEPHEN
SON. Anglia anului 1825, în 
plină efervescență a industria
lizării, . consemna un momețjt 
remarcabil : debutul primei 
linii ferate publice. începea 
o nouă eră a transporturi
lor, numai că — așa cum pre
cizează 
niversării a 150 de 
acea dată — inițial 
rată a fost destinată 
lui de mărfuri, abia 
oamenii apelind la 
trenului. Pentru scurtă ___
la început, au coexistat tracțiu
nea locomotivei cu aburi așa 
cum a conceput-o „părintele" 
ei, George Stephenson, cu cea 
a calului ; dar mașina s-a im
pus rapid, în următorii 50 de 
ani, practic, rețeaua de linii fe
rate principale fiind aproape în 
întregime constituită.
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• CĂSUȚA POȘTALA 
PENTRU COMENZI DE 
SERVICII. întreprinderea lo
cală de reparat aparate de ra
dio și televizoare din Opole 
(Polonia) a organizat un origi
nal sistem de servire la domici
liu în satele învecinate. în cen
trul fiecărei localități rurale, la 
primărie sau postul de miliție 
este fixată o căsuță poștală a 
întreprinderii, unde cetățenii in
troduc comenzile lor. Fiecare 
tehnician al atelierelor de re
parații servește un număr de 
localități rurale pe o rază de 20 
de kilometri, vizitîndu-le o dată 
sau de două ori pe săptămînă 
și execută reparațiile pe loc. 
Dacă reparația este mai com
plicată, aparatul este transpor
tat la atelier, fiind readus cu 
ocazia următoarei vizite.

pentru alimentație și agricultură
ROMA 21 (Agerpres). — în peri

oada 9—20 iunie s-a desfășurat la 
Roma sesiunea Consiliului Organiza
ției Națiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.). în ra
portul final, adoptat de participantii 
la sesiune, se atrage atenția asupra 
faptului că stocurile mondiale de ali
mente se află la un nivel alarmant 
de scăzut.

Consiliul F.A.O. a stabilit trei 
probleme care reclamă în mod neîn- 
tîrziat atenția guvernelor statelor 
membre in anii 1975—1976. Este vorba 
de adoptarea unor măsuri în favoa
rea țărilor cel mai grav afectate de 
criza economică mondială, măsuri 
susceptibile să soluționeze principa
lele lor cereri de import și de ce
reale, îngrășăminte chimice și pesti
cide ; reconstituirea rezervelor mon
diale de cereale, in conformitate cu 
angajamentul internațional asupra 
securității alimentației mondiale și, 
în sfîrșit, sporirea producției alimen
tare în țările în curs de dezvoltare. 
Consiliul F.A.O. prevede pentru a- 
ftul în curs la grîu și cereale secun
dare o producție sporită cu aproxi
mativ 80 milioane tone, dacă con
dițiile meteorologice rămîn favora
bile. Cu toate acestea, pentru un nu
măr de țări în curs de dezvoltare, 
perspectivele producției cerealiere 
sînt incerte.

Consiliul recunoaște că aceste țări

vor avea nevoie de un ajutor inter
national sporit pentru a-și putea 
plăti importurile lor de cereale și de 
îngrășăminte chimice. Pentru campa
nia 1975—1976, Consiliul F.A.O. a 
prevăzut un ajutor alimentar de 9 
milioane tone de cereale, aproxima
tiv de trei ori mai mare decît cel 
acordat in perioada 1973—1974.

Tratativele dintre
R.D.G. și R.F.G. 

în probleme de frontieră
BONN 21 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că la Malente, in 
R.F.G., a avut loc o nouă ședință a 
comisiei de frontieră alcătuită din 
împuterniciți ai R.D.G. și R.F.G. Co
misia a ascultat raportul prezentat 
de grupul de lucru însărcinat cu 
marcarea frontierei dintre cele două 
state, in care se arată că. la jumăta
tea lunii iunie, fusese măsurată și 
marcată o Dorțiune de 70 la sută din 
frontieră. Totodată au fost examina
te probleme complexe privind seg
mentul de graniță pe Elba, referitoa
re la marcarea frontierei, pescuit și 
alte chestiuni de ordin practic.

agențiile de presă transmit cinci din-

Conferința consultativă 
asupra Antarcticii a înche' 
iat lucrările la Oslo. Delegațiile 
participante au căzut de acord să 
recomande constituirea unui orga
nism internațional însărcinat cu su
pravegherea utilizării în scopuri e- 
conomice a. teritoriului ghețurilor 
veșnice. S-a convenit, de asemenea, 
să se interzică depozitarea pe con
tinentul alb a deșeurilor radioactive.

Președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F.G., 
Willy Brandt, aflat intr-o vizită ofi
cială în Grecia, a fost primit vineri 
seara de președintele republicii, 
Constantin Tsatsos, și s-a întîlnit, a- 
poi, cu primul ministru Constantin 
Karamanlis, cu care a avut o con
vorbire cordială — se arată într-un 
comunicat difuzat Ia Atena. Sîmbă
tă, președintele P.S.D. a avut o în
tîlnire cu Gheorghios Mavros, lide
rul Uniunii de centru — Noile For
țe, principalul partid de opoziție din 
Grecia.

Secretarul ds stat pentru 
problemele foștilor comba
tanți, Andre Bord, va fi singurul 
candidat la succesiunea lui Jacques 
Chirac în postul de secretar gene
ral al Uniunii Democraților pentru 
Republică — principala formațiune 
politică a coaliției guvernamentale

din Franța. Alegerea urmează să 
aibă loc la 28 iunie, de către Con
siliul Național al U.D.R.

La Steiia Gheorghios Mavros, 
liderul Uniunii de centru — Noile 
Forțe din Grecia, a opinat, în cadrul 
unui interviu acordat presei, că 
„Grecia și Turcia trebuie să încheie 
între ele un tratat de neagresiune, 
ca un prim pas spre realizarea u- 
nui acord. Mai mult decît orice alt
ceva — a spus liderul principalului 
partid grec de opoziție — Grecia și 
Turcia au nevoie de restabilirea în
crederii reciproce".

Bulgaria și Insulele Mau
ritius au s*abRR relații diploma
tice. în vederea dezvoltării raportu
rilor bilaterale, anunță agenția B.T.A.

„Cosmos-744". In UR-SS- 
a fost lansat satelitul „Cosmos-744". 
în afara aparaturii științifice, la 
bord sint amplasate un sistem de 
măsurători radio pentru determinarea 
și măsurarea precisă 
orbitei ; un sistem 
pentru transmiterea 
datelor privitoare la 
turor sistemelor și aparaturii științi
fice.

a elementelor 
radiotelemetric 
pe Pămînt a 
activitatea tu-

Intre 19—21 iunie a.c. a avut 
loc in orașul Zvolen, din R.S. 
Cehoslovacă. Festivalul interna
țional de folclor al unor formații 
artistice studențești, la care a 
participat și ansamblul folcloric 
al Institutului de educație fi
zică și sport din București. Pen
tru evoluția sa de inalt nivel ar
tistic, ansamblului românesc i 
s-a decernat „Marele premiu al 
Festivalului".

Ambasadorul Australiei 
pe lingă Organizația Națiunilor U- 
nite a remis secretarului general al 
O.N.U. o notă prin care informează 
că teritoriul Papua — Noua Guinee 
va deveni independent la 16 septem
brie 1975.

Desființarea bazei milita
re aeriene de la Goose Bay 
(sudul peninsulei Labrador) din Ca
nada, a fost hotărîtă de Statele U- 
nite. Hotărîrea va intra în vigoare 
la 30 iunie anul viitor, cînd expiră 
acordul de cedare către autoritățile 
americane a teritoriului bazei.

Vasul polonez -Florian Cey- 
nowa" a recuperat, sîmbătă, 38 de 
membri ai echipajului unei nave tai- 
landeze, „Srithepe", care în timp ce 
naviga în largul Oceanului Indian, 
avind la bord o încărcătură de a- 
cetilenă lichidă, a explodat, a co
municat postul de radio din capi
tala statului Sri Lanka, Colombo. Ca 
urmare a exploziei, doi membri ai

echipajului au murit, iar 
tre cei 38 de marinari recuperați sînt 
grav răniți.

Turneul teatrului „C. I. 
Nottara" din București, desfășurat 
în cadrul schimburilor culturale 
româno-franceze, s-a încheiat sîm
bătă la Paris.

Populația Indoneziei este 
de 131 000 000 locuitori, informează 
agenția ANTARA.

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ 
IA BORDUL STAȚIEI 

„SALIUT-4"
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Noua zi la bordul stației știin
țifice orbitale „Saliut—4" a în
ceput la ora 2,40. Cu ajutorul te
lescopului Roentgen cu oglindi 
au fost cercetate caracteristicile 
radiațiilor Roentgen ale nucleu
lui nebulozității planetare din 
constelația „Lira". In afară de 
aceasta, a fost cercetată sursa 
pulsatorie Roentgen din conste
lația „Hercules". Caracteristicile 
acestei radiații au fost studiate 
și de primul echipaj care a lu
crat la bordul stației „Saliut—4“.

După cum rezultă din datele 
controlului medical, starea să
nătății celor doi cosmonauți con
tinuă să fie bună. Programul 
stației „Saliut—4“ se îndeplinește 
cu succes — relatează agenția 
T.A.S.S.

• TENTATIVA EȘUA
TA. îndrăzneață tentativă a 
unui japonez de 22 de ani, Ta
kashi Kamionik, ce-și propuse
se să străbată de unul singur 
deșertul Saharei, din Maurita
nia pînă Ia țărmul Mării Roșii, 
s-a terminat în chip tragic : de 
curînd, corpul său neînsuflețit 
a fost descoperit în plin pustiu, 
moartea datorîndu-se setei. Tî- 
nărul japonez reușise, anterior 
acestei încercări, performanta 
de a traversa cu mașina traseul 
menționat, în lungime de circa 
5 600 km. De astă dată, el ale
sese însă o cămilă drept mijloc 
de deplasare — și ar fi fost, în 
caz de reușită, primul om care 
să realizeze o astfel de traver
sare a Saharei.

• „ZIAR
La Amsterdam 
„ziar vorbitor" 
titlul „Gesproken 
„Ziarul" apare sub formă de 
casete și este pregătit, noaptea, 
în cadrul bibliotecii pentru orbi 
din Nimwegen. Capacitatea de 
producție este, deocamdată, de 
400 de casete. Abonații se caută 
la căminele pentru 
care posedă stații de 
re. în viitor, editorii 
ționează să producă 
„ziare" pentru casetofoane mon
tate în automobile. Casetele vor 
putea fi procurate la stațiile de 
benzină.

VORBITOR", 
a apărut primul 
din lume, avind 

Dagblad".

nevăzători 
amplifica- 
săi inten- 
asemenea
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