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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

I I

MARE CENTRU SIDERURGIC
’’'pvarășul Nicolae Ceaușescu, se- 

general al Partidului Comu- 
'Român, președintele Republicii 

aliste România, a consacrat di- 
.aeața zilei de simbătă analizării, 

,a fața locului, a amplasării mare
lui combinat siderurgic de lă Călă
rași — unul din principalele obiecti
ve ale viitorului plan cincinal.

Această vizită a prilejuit o dez
batere amplă asupra variantei opti
me de construire a noului centru si
derurgic, a cărui capacitate fina
lă va fi de peste două ori mai mare 
decît cea a Hunedoarei, el urmînd 
să aducă o contribuție de prim ordin 
la dezvoltarea economică a țării.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Manea Mă- 
nescu. Emil Drăgănescu și Gheorghe 
Optea, de Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, și loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat de tovarășul Va- 
sile Marin, prim-secretar al Comi
tetului județean Ialomița al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, care i-a urat, în numele tu
turor cetățenilor de pe aceste me
leaguri, un călduros bun venit. Mii 
de locuitori ai orașului Călărași și 
din satele învecinate au făcut secre
tarului general al partidului o en
tuziastă primire. Ei au ovaționat în
delung, exprimîndu-șl sentimentele 
da dragoste față de partid, satisfac
ția de ă avea ațn nou Sn mijîocut 
lor pe secretarul general al partidu
lui.

Discuția prin care debutează dia
logul de lucru purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu conducerile 
ministerelor de resort, cu biroul co
mitetului județean de partid, cu spe
cialiștii are loc în fața unor gra
fice și machete care înfățișează di
ferite variante de amplasament a 
combinatului siderurgic și a viitoa
relor căi de acces fluviale și fero
viare, precum și planurile de' extin
dere și modernizare urbanistică a 
municipiului de pe Dunăre, menit să 
cunoască. în viitorul apropiat, o pu
ternică dezvoltare.

Amplasarea acestei noi unități de 
primă importanță a industriei noas
tre siderurgice, care va aduce o con
tribuție însemnată la atingerea cote
lor stabilite pentru această ramură 
în Directivele Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la planul cincinal 1976—1980 
și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României pen
tru perioada 1981—1990, se înca
drează armonios în politica pro
movată de partidul nostru, de dez

voltare echilibrată și armonioasă a 
tj^’ror județelor patriei, după crite- 
r _ unei înalte eficiente a activită- 
i,i economice.

Acest puternic centru al siderur
giei noastre va contribui, alături de 
celelalte unități economice existente 
aici, la ridicarea rapidă a acestei 
zone pe verticala industrializării. 
Amplasarea combinatului oferă și a- 
Vantajele transportului lesnicios și 
Ieftin, pe calea apei, a marilor canti
tăți de materii prime pe care le pre
lucrează o unitate industrială de a- 
semenea dimensiuni ; în același 
timp, o bună parte din produsele fi
nite vor fi expediate spre beneficiari 
tot pe calea apei pînă la celelalte 
porturi dunărene, care, potrivit o- 
biectivelor stabilite de partid, vor 
cunoaște, de asemenea, o puternică 
dezvoltare.

In cursul vizitei, specialiștii arată 
că studiile 
obiectivelor _____ ___
au fost revizuite, în ideea eliminării 
unor manipulări costisitoare a mine
reurilor cu ajutorul benzilor rulante, 
în noua variantă se prevede amena
jarea, în prelungirea brațului Bor- 
cea, a unui canal navigabil de cîțiva 
kilometri și a unui bazin portuar, • 
amplasarea în imediata vecinătate a 
depozitelor de materiale și a instala
țiilor de prelucrare a acestora, ur- 
mind ca celelalte obiective — bate
riile cocso-chimice, furnale, oțelării, 
laminoare — să fie situate pe un 
flux tehnologic liniar, eficient.

Confruntînd schițele care înfăți
șează propunerile elaborate de spe
cialiști cu realitatea de pe teren, to
varășul Nicolae Ceaușescu se depla
sează în mai multe puncte de unde 
se poate examina mai bine posibili
tatea de amplasare optimă a diferi
telor obiective. In dialogul care se 
desfășoară aici, la fața locului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu insistă asu
pra respectării riguroase a criteriilor 
eficienței economice, a necesității 
folosirii cît mai raționale a terenului, 
evitindu-se scoaterea din circuitul 
agricol a unei suprafețe mai mari.

Exemplificînd posibilitățile pe care 
le oferă în acest sens condițiile de 
pe teren, secretarul general al parti
dului arată că bazinul portuar poate 
fi amplasat ceva mai aproape de 
brațul Borcea, ceea ce ar permite și 
scurtarea canalului de legătură care 
urmează să fie executat. Aceasta ar 
oferi, totodată, condiții pentru eco
nomisirea terenului printr-o altă am
plasare a depozitelor proiectate. In 
același context se subliniază, de pil
dă, că obiectivele prevăzute în prima 
etapă de construcție își vor putea

inițiale de amplasare a 
noului centru siderurgic

IA RECOLTAT, ÎNTREG SATUL
Zi de zi, din zori și pină în noapte, munca în lanuri

să se desfășoare fără întrerupere!
Datele referitoare la desfășura

rea secerișului și a celorlalte lu
crări în această perioadă de vîrf 
a muncilor agricole se schimbă 
mereu : cifrele despre suprafețele 
recoltate ieri nu mai sînt valabile, 
deoarece astăzi sînt mult mai mari, 
iar mîine, cu siguranță, ele 
majora. Cum se prezintă 
recoltării, potrivit datelor 
lizate, în ziua de 27 iunie,
nisterul de resort ? La orz, în în
treprinderile agricole de stat re
colta a fost strînsă de pe 72 la sută 
din suprafață, iar în cooperative
le agricole această lucrare s-a e- 
xecutat în proporție de 61 la sută. 
In cooperativele agricole din 10 
județe întreaga recoltă a ajuns din

se vor 
stadiul 
centra
la mi-

cîmp în magazii. De asemenea, în 
săptămîna care a trecut, combinele 
au intrat în lanurile de grîu. De
sigur, suprafețele de pe care s-a 
strîns recolta de grîu în cele 14 
județe în care a început secerișul 
nu sînt concludente, ele repre- 
zentînd doar ceva mai mult de 
100 000 de hectare. Tocmai de 
aceea, în săptămîna care urmează, 
îndeosebi în sudul țării, toate mij
loacele 
trebuie 
rile de 
ționeze 
forțele, 
lucreze
întreaga durată a „zilei 
pentru strîngerea în scurt timp și

orga- 
partid 
marii 
pîinii

Au îndeplinit
cincinalul

tehnice și forțele umane 
să fie concentrate în lanu- 
grîu. Este necesar să se ac- 
pe un front larg, cu toate 
astfel ca pretutindeni să se 
organizat, fără răgaz, pe 

lumină",

fără pierderi a recoltei de grîu. 
In aceste condiții crește șî mai 
mult răspunderea politică a 
nelor și organizațiilor de 
pentru buna desfășurare a 
bătălii pentru stringerea 
țării.

Există toate condițiile pentru ca 
recoltarea griului să se desfășoare 
în ritm susținut. In sprijinul uni
tăților agricole situate în sudul ță
rii- au sosit din nord circa 1500 
combine și prese de balotat paie. 
Transferul lor făcîndu-se rapid, 
multe din ele au intrat în lanurile 
care au dat în copt. Important 
este ca în săptămîna ce urmează

(Continuare in pag. a Il-a)
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găsi locul cel mai potrivit între 
șeaua București-Călărași 
Iezerul, ceea ce conduce 
nirea investiției prin 
unor amenajări adiacente, 
o serie de construcții existente aici 
ar putea fi folosite, într-o primă 
fază, de constructori, urmînd ca, 
odată cu încheierea lucrărilor pre
văzute pentru prima etapă, să fie 
transformate și utilizate potrivit ne
cesităților productive.

Citind asemenea exemple, secreta
rul general al partidului cere con
ducerii Ministerelor Metalurgiei și 
Construcției de Mașini Grele, proiec- 
tanților și celorlalți specialiști pre- 
zenți să includă în calculele lor ex
ploatarea tuturor acestor posibili
tăți, să elaboreze studii și proiecte 
care să subordoneze elementele con
crete date unei concepții integra
toare guvernate de principiul * efi
cienței maxime, al folosirii cu chib
zuință a fondurilor alocate pentru 
investiții. De aceleași criterii va tre
bui să se țină seama — arată mai 
departe, pe parcursul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu ->• și la am
plasarea și executarea obiectivelor 
etapei finale de realizare a acestui 
important obiectiv industrial. Secre
tarul general al partidului insistă, 
în această ordine de preocupări, și 
asupra necesității ca dotările și in
stalațiile anexe să fie astfel gindite 
incit să servească mai multe obiec
tive, ca furnalele și halele de pro
ducție să fie situate cît mai aproape 
unele de altele, construcțiile indus
triale să se întrepătrundă, într-o co
nexiune firească, corespunzător cerin
țelor fluxului tehnologic, asigurîn- 
du-se condițiile unei funcționalități 
superioare, ocuparea unei suprafețe 
cît mai restrinse și reducerea la 
strictul necesar a căilor rutiere și 
feroviare de transport intern, a rețe
lei de conducte și de alte utilități.

Concluziile pe care le formulează 
secretarul general al partidului vor 
avea, în acest sens, un efect puter
nic și direct, ele stimulîndu-i pe 
proiectanți să găsească și să finali
zeze soluții de amplasare ce vor re
duce la aproape jumătate față de 
prevederile inițiale suprafața pe 
care o va ocupa combinatul.

— Să facem în așa fel — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sintetizînd observațiile sale — îneît 
oțelul de la Călărași să fie cel mai 
ieftin. Avem toate condițiile pentru 
aceasta : transport ieftin, investiții 
ieftine, exploatare ieftină.

In cadrul dezbaterii s-au abordat, 
în chip firesc, și implicațiile de or
din social pe care le comportă dez
voltarea industrială rapidă a orașu
lui. Secretarul general al partidului 
a cerut, în acest context, reprezen
tanților organelor locale să elaboreze 
o schiță de sistematizare a munici
piului. Secretarul general al partidu
lui îi critică pe edili pentru faptul 
că pe malul Dunării, unde vor tre
bui înălțate edificii frumoase, repre
zentative pentru viitorul chip urba
nistic al Călărașilor, s-au ridicat con
strucții provizorii, necorespunză
toare.

Potrivit indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, schița de siste
matizare va trebui să prevadă reali
zarea unor ansambluri urbane în care 
vor locui constructorii ce vor înălța

Și
la iefti- 

eliminarea
Totodată,

noua citadelă siderurgică a țării și 
muncitorii ce vor asigura funcționa
rea sa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere organelor locale să prevadă, de 
asemenea, amenajarea unor zone de 
agrement pentru oamenii muncii, 
care să pună în valoare cadrul natu
ral deosebit de favorabil al așezării.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează și 
de recoltele obținute, de folosirea 
utilajelor agricole. Pe terenurile în
vecinate ale întreprinderilor agricole 
de stat „Călărași" și „Mihai Vodă", 
recoltatul păioaselor este în plină 
desfășurare ; pe suprafețele eliberate 
ară tractoarele, se pregătește însă- 
mînțarea celei de-a doua culturi.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid arată că recoltarea 
griului a început de curind. că lu
crătorii de pe ogoarele ialomițene 
depun toate eforturile pentru strin- 
gerea și depozitarea grabnică si fără 
pierderi a cerealelor. Se arată, de

asemenea, că se așteaptă o recoltă 
bună la culturile prășitoare. Totoda
tă. folosind condițiile prielnice, 
mari suprafețe 
orzul și grîul 
rumb.

Pe parcursul _____ _ __ _____
lărașului, oamenii muncii aflati 
lucru în lânuri fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă manifes
tare de dragoste.

Aceste sentimente au fost expri
mate cu putere și de cetățenii aflați' 
la locul de decolare. Ei au aplaudat 
îndelung pe secretarul general al 
partidului, au ovaționat cu înflăcă
rare, mulțumind și în acest fel to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
vizita sa de lucru, pentru grija pe 
care o poartă' dezvoltării localității 
lor, și-au exprimat hotărîrea de a în
făptui întocmai sarcinile ce le revin, 
de a-și spori eforturile puse în slujba 
propășirii patriei.

pe
de pe care se string 
se va însămînța po-

,<•

vizitei. locuitorii Ca
la

(Agerpres)
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• COLECTIVELE DE OAMENI 
AI MUNCII DIN ORAȘUL 
SE. GHEORGHE, județul Co- 
vasna, au raportat simbătă, 
28 iunie, îndeplinirea actualului 
cincinal cu 186 zile înainte de 
termen. în perioada 1971—1975, 
pe harta economică a orașului 
au apărut noi obiective indus
triale ca întreprinderea de apa- 
rataj electric auto, turnătoria, 
fabrica de lapte praf și unt, sec
ția mobilă stil a industriei lo
cale și altele, ceea ce a dezvol
tat puternic capacitatea indus
trială a orașului, schimbîn- 
du-i, totodată. înfățișarea. In 
telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune, între alte
le : „Mulțumind din inimă par
tidului, dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce s-a înfăptuit 
și se va face în reședința ju
dețului Covasna, locuitorii aces
tui oraș se angajează ferm în 
fata conducerii superioare de 
partid că vor lucra cu aceeași 
pasiune, voință și abnegație 
care îi caracterizează, că vor 
da peste plan pînă la sfîrșitul 
cincinalului o producție globală 
industrială de 591 milioane lei".

(Agerpres)

• ÎN JUDEȚUL CONSTAN
TA, 1B unități economice au a- 
nunțat pînă în prezent realiza
rea integrală a sarcinilor planu
lui cincinal la producția globală. 
Printre acestea se numără între
prinderea mecanică de utilaj 
Medgidia, I.M.A.I.A. Năvodari, 
întreprinderea minieră Dobro- 
gea, Fabrica de șuruburi Sa- 
ligny, întreprinderea de prelu
crare a lemnului, întreprinderea 
pentru industrializarea cărnii, 
cele 3 trusturi de construcții și 
altele. (George Mihăescu)

• ÎN JUDEȚUL TIMIȘ, nu
mărul unităților industriale care 
au raportat îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de producție 
pe întregul cincinal a ajuns la 
25. Printre acestea se numără 
întreprinderile „Azur" și „Elec
tromotor" din Timișoara, care 
vor încheia perioada 1971—1975 
cu un spor de producție de pes
te 1,5 miliarde lei. (Agerpres).

• IN JUDEȚUL MARAMU
REȘ, pînă în prezent, un nu
măr de 23 unități industriale — 
printre care exploatările mi
niere Ilba, Herja, Cavnic, Să- 
sar. întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice, U- 
zina de utilaj minier și repa
rații, Trustul județean de con
strucții, Filatura de bumbac 
Baia Mare, U.F.E.T. Vișeu de 
Sus — au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
din actualul cincinal. (Gheor- 
ghe Susa).
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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
miine sosesc în țara noastră, într-o vizită oficială, excelențele 
lor domnul Alberto Cecchetti și domnul Michele Righi, căpi
tani regenți ai Republicii San Marino, împreună cu soțiile.

Alberto Cecchetti, câpitan 
regent, s-a născut la Genova, la 9 
ianuarie 1944. După frecventarea 
cursurilor institutului tehnico-indus- 
trial „Galileo Galilei", își desfășoară, 
la San Marino, activitatea în cadrul 
administrației publice. Se consacră 
apoi carierei didactice, fiind în pre
zent profesor la școala Medie de 
Stat din San Marino.

Activitatea politică a început-o în 
anul 1965, în cadrul Federației Tine
retului Socialist Sanmarinez. In 1969 
este ales membru al Comitetului 
Central si al Direcțiunii Partidului 
Socialist Sanmarinez. în 1974 este 
ales membru al Parlamentului. A 
avut, de asemenea, un rol activ în 
viata sindicală. în calitate de secre
tar al Federației lucrătorilor din do
meniul public.

La 1 aprilie 
ția de căpitan 
San Marino.

1975 a preluat func- 
regent al Republicii

*

oficiale romăno-san-Deșt relațiile _____  . _ ___ __
marineze sint de dată destul de re
centă, in 1966 stabilindu-se repre
zentanțe consulare — legăturile din
tre cele două țări datează din vre
muri îndepărtate, au la bază origi
nea latină comună, afinități de lim
bă și cultură, interese și idealuri co-

1 ’j
Michele Righi, căpitan re^nt- 

a-a născut la San Marino, Ia 26 apri
lie 1923, într-o familie de agricul
tori, urmîndu-și studiile în școlile 
sanmarineze. După război intră în 
serviciul administrației publice, in 
cadrul spitalului de stat.

S-a dedicat foarte de timpuriu ac
tivității politice, contribuind în mod 
activ la fondarea Partidului Demo- 
crat-Creștin Sanmarinez.

A fost mai multi ani 
unei secții a partidului, 
gerea sa, în anul 1951. 
Mare și General, fiind _____ ____
membru al consiliului — în anii 1955, 
1969 și 1974. A făcut, de asemenea, 
parte dintr-o serie de comisii guver
namentale.

A deținut funcții de conducere în 
cadrul Federației sindicale a lucrăto
rilor din domeniul public, care face 
parte din Confederația democratică 
a oamenilor muncii sanmarinezi.

Michele Righi a preluat funcția de 
căpitan regent al ~ ‘
rino la 1 aprilie

*
mune de progres 
rile de prietenie 
au fost strălucit _____
lejul vizitei președintelui 
Ceaușescu și _ ;___ _v_. ___ _
Ceaușescu in San Marino, in mai

secretar al 
pînă la ale- 
în Consiliul 
reconfirmat

Republicii San Ma- 
1975.

fi pace. Raportu
ri stimă reciprocă 

evidențiate cu pri- 
l_.'_i Nicolae 

a tovarășei Elena

(Continuare în pag. a III-a)

Miine, fn Jurul orei 15,30, posturile noastre de ra
dio $1 televiziune vor transmite direct, de la Aeropor
tul international București-Otopenl, ceremonia sosirii 
căpitanilor regenți ai Republicii San Marino.

Un gind bun 
tuturor învățătorilor

Ne-am deprins să 
observăm lucrurile cu 
suficientă obiectivita
te spre a le înțelege 
măsura și valoarea 
exactă, în spirit critic, 
dar și cu înțelepciu
nea pe care ți-o acor
dă experiența vieții, 
adică solidaritatea cu 
cei harnici și cinstiți 
puși uneori în situa
ția de a înfrunta greu
tăți materiale și mo
rale nemeritate.

Nu-mi aduc aminte 
dacă, pe cind eram 
elev la o veche școa
lă din Craiova, mi-am 
pus vreodată proble
ma pedagogiei din alt 
punct de vedere decit 
al școlarului supus 
unor reguli și unui 
program, deci unor 
obligații exterioare, al 
căror exponent era de
sigur profesorul, învă
țătorul nostru și bine
înțeles „cancelaria" 
lor, a micului corp di
dactic local. (Psiholo
gia copilului de vîrstă 
școlară a fost bine 
studiată și amplu co
mentată în ultima sută 
de ani; nu revin asu
pra acestei chestiuni). 
Faptul că mama mea, 
fostă învățătoare, îi 
dădea întotdeauna 
dreptate învățătorului, 
spunîndu-mi „ia pu-

ne-te tu în locul lui", 
nu mă ajuta să-mi 
schimb unghiul de ve
dere. Diferența aceas
ta de optică Insă a 
evoluat pe măsura 
propriului meu pro
gres în cunoașterea 
realităților vieții și în 
raport direct propor-

însemnâri de
Mihnea 

GHEORGHIU

țional cu cantitatea șl 
calitatea cărților citite.

Tjnăr intelectual, mai 
mult sau mai puțin 
„independent", ajuns 
la Universitate și atras 
de mișcarea studen
țească democratică, am 
realizat brusc falsita
tea teoriei „neînțele
gerii dintre generații" 
și am înțeleâ exact cît 
de grea și de ingrată 
era soarta învățători
lor atunci, munciți, u- 
miliți și rău plătiți, 
purtîndu-și titlul de 
„apostoli" (acordat de 
un scriitor, provenit 
din breaslă) cu mîn- 
dria emoționantă și 
desuetă cu care inva
lizii din primul război

mondial defilau, din 
cind în cind, pe Calea 
Victoriei, cu decorații
le pe piept, famelici și 
estropiați, reclamîn- 
du-și pensia forfecată 
periodic de „curbele 
de sacrificiu".

Atunci mi-am dat 
cel mai bine seama cu 
ce preț moral și fizic 
au plătit învățătorii 
noștri buna creștere 
și educație științifică 
și patriotică pe care 
ne-au dat-o, suferind 
cu demnitate privațiu
nile și umilințele la 
care-i reducea trata
mentul aplicat de un 
regim social-politic 
unde porunceau ave
rea și puterea ei. Ciu
dat, cît de ciudat imi 
părea atunci ca inte
lectualitatea aceasta 
modestă și valoroasă 
să sporească totuși 
rindurile șomerilor, a- 
tunci cind țara era pe 
jumătate analfabetă! 
Da, era inexplicabil și 
revoltător să constați 
existența „șomajului 
intelectual" tocmai a- 
tunci și acolo unde cel 
mai elementar rațio
nament politic și cel 
mai elementar bun- 
simț ar fi impus, dim-

(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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în unitățile de . 
intercooperatiste Obîrșia de CI— 
Burila Mare, Gruia și Gogoșu — u- 
nități din zona de cimpie 
Iui — s-a trecut cu toate 
recoltatul griului. întrucît 
țile din zona de centru și 
nurile de grîu ajung mai 
maturizare, 120 de combine 
ria" au fost deplasate spre coopera
tivele agricole unde se poate lucra 
din plin. „în felul acesta — ne spu
nea ing. Ion Floricică, directorul 
trustului județean pentru mecaniza
rea agriculturii — vom reuși ca în 
cel mult 6—7 zile să încheiem re
coltatul în 42 de unități din sudul 
județului, unde se află concentrată 
cea mai 
cultivată 
se obțin 
Pentru a 
de lucru
ca descărcarea griului să se facă din 
mers, direct în mijloacele de trans
port, care au fost asigurate pentru 
fiecare combină „Gloria". S-a con
statat că atunci cînd se descarcă 
stînd pe loc, se pierd zilnic. în me
die, 100—120 minute pe combină. A- 
ceasta înseamnă că, raportat la nu
mărul total de combine „Gloria", 
s-ar înregistra peste 500 ore stag
nări. Folosind integral acest timp, 
se recoltează zilnic în plus 4 000 
de grîu".

De altfel, încă din prima zi 
înregistrat o viteză la recoltat 
3100 ha, cu 500 ha mai mult decîț 
cea preconizată inițial. Cu prilejul 
raidului, am fost în cele 6 unități de 
pe raza consiliului intercooperatist 
Gruia, Pretutindeni 
spor. Mecanizatorii 
aceste unități muncesc sub lozinca : 
„Cu fiecare tractor care tractează o 
combină să arăm zilnic 2 ha teren". 
Cum este posibil 7 Dimineața, la 
primele ore, înainte intrarea

me raza consiliilor 
Cîmp,

a județu- 
fortele la 
în unită- 
nord la- 

tîrziu la 
„Glo-

mare parte din 
cu grîu și unde, 
cele mai mari 
se folosi fiecare .. .. ____
în cîmp, s-a luat măsura

suprafața 
de fapt, 
producții, 
oră bună

combinelor în lanuri, se ară. Sea
ra, după ce se încheie recoltatul, 
continuă executarea arăturilor pe 
suprafețele eliberate, lucrîndu-se în 
schimburi prelungite pînă noaptea

MEHEDINȚI
tîrziu. La cooperativele agricole din 
Pristol, Gîrla Mare și Izvoarele, în 
urma combinelor acționau atît pre
sele de balotat, cît și cooperatorii, 
care lucrau la stringerea manuală a 
paielor. Se asigură astfel front de 
lucru continuu pentru tractoare, 
reușindti-se ca, în aceeași zi. să se 
însămînțeze cu a doua cultură în
treaga suprafață eliberată. „în pri
ma zi — a ținut să ne spună ing. 
Ion Băleanu, președintele consiliului

intercooperatist Gruia — s-a depă
șit viteza planificată la recoltat cu 
110 ha. Menținînd aceeași viteză, noi 
vom reuși ca în cel mult 6 zile să 
recoltăm griul de pe întreaga supra
față de 4 000 ha. Tot în același in
terval de timp vom însămînța și 
culturile succesive pe cele 2 100 ha."

Cum timpul în această parte a 
țării se menține schimbător. în toate 
unitățile unde s-a trecut la recolta
tul griului se întreprind măsuri o- 
perative pentru a se folosi din plin 
orele și minutele bune de lucru în 
cîmp. Specialiștii stabilesc parcelele 
pe care se poate lucra din plin, după 
care toate mijloacele mecanizate 
sint concentrate pe aceste suprafețe.

Virali TATARU 
corespondentul „Scînteii"

se muncea cu 
care servesc

La recoltat, in lanurile I.A.S. Zimnicele, județul Teleorman

în a clncea zi a secerișului la grîu, 
cu toate că în zona de sud a plouat 
și în nordul județului nu a început 
recoltatul din cauza umidității, me
canizatorii au atins viteza zilnică de 
5 000 hectare. Cele mai mari supra
fețe au fost recoltate în cooperati
vele agricole Borcea, Țăndărei, Măr- 
culești, Vlădeni, Săveni ș.a„ în între
prinderile agricole de stat din Balta 
ialomiței.

Este un moment de vîrf în care to
tul depinde de organizarea muncii, 
de participarea susținută a tuturor 
forțelor. în unitățile unde am fost 
se lucrează în flux continuu. La în
treprinderile agricole de stat Bără- 
ganu, Făcăeni, Jegălia. la coopera
tivele agricole din Fetești, Plevna, 
Săpunari ș.a., pe aceeași solă am 
intîlnit combine, remărci, prese cu 
tîrișuri, pluguri discuri și semănă
tori. în aceste unități, cuvîntul de 
ordine — terenul,, recoltat diminea
ța. pină seara'^ă fj? îîisărnîhțat — 
este urmat cți rigțjrb2itațel ' Am îfi- 
tilnit însă, în Cursul raidului. Și ‘si
tuații care demonstrează o slabă or
ganizare a muncii.

Ora 8,40. La marginea unui lan al 
cooperativei agricole Buiești. meca
nizatorii stăteau lîngă combine. 
Presele de balotat stăteau și ele. 
Pe miriște erau 18 tone de griu, 
iar alături, 14 remorci goale. Șeful de 
fermă, Ion Neagu, și șeful secției de 
mecanizare, Constantin Râduț, moti
vau : „Combinele trebuie să mai aș
tepte că e grîul umed. Cele 5 prese 
nu merg, pentru că paiele nu sînt 
uscate, iar terenul e ocupat de baloți 
pentru că n-au fost oameni care să 
manevreze tîrîșurile". în ce privește 
transportul griului din lan, nici o ex
plicație. Președintele cooperativei se 
afla în acest timp la grădinița 
copii unde 
mărul Ion 
perfectase 
rarea unui 
tele cooperativei aflăm că s-au re
coltat 40 ha de grîu. Din hîrtii rezul-

fă că 50, iar de la primar aflăm că e 
vorba de... 75. Așa se intimplă cînd 
campania e condusă din birou.

Momentul de fată reclamă prezen
ta în lanuri, în locurile-cheie ale 
campaniei, a cadrelor de răspundere

IALOMIȚA

de 
lucra la o sobă, iar pri- 
Demetriade tocmai își 
formele pentru cumpă- 
frigider. De la președin-

din unitățile agricole. în mod deose
bit se cere ca inginerii-șefi din 
cooperativele agricole să fie în zori 
în lan. Nu peste tot este însă înțe
leasă această necesitate. Președin
tele cooperativei agricole Ciulnița 
era la București la o ședință, ingi- 
nerul-șef Ion Stroe și inginerul 
Mihai Marin plecaseră în tandem 
cu șaretele la cîmp la ora 8. Și e 
știut că cine începe tîrziu. tîrziu 
termină lucrările. Așa se explică și
--—• >----------——n-—luvBiir: y,—-r—v-rr

RESPONSABILI PENTRU
I

faptul că deși seceratul orzului a în
ceput la 18 iunie, pînă la această 
dată au fost însămînțate cu culturi 
succesive numai 18 hectare, că de pe 
cele 80 de hectare de grîu recoltate 
n-a fost eliberată nici o palmă de 
teren. O explicație ne-a fost însăi
lată ad-hoc — și anume, că n-ar fi 
brațe de muncă. Dar în aceeași di
mineață am numărat 20 de oameni 
care-și făceau de lucru pe la sediul 
cooperativei. Peste tot trebuie luate 
măsuri ca inginerii-șefi și șefii de 
fermă din I.A.S. să conducă direct 
recoltatul, să organizeze, la fața lo
cului, munca mecanizatorilor și 
cooperatorilor, acordînd asistență 
tehnică la reglajul combinelor, ur
mărind buna lor funcționare.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii*

iuii.

p-

Cu cîteva zile în urmă, un telefon din partea dr. Ion 
URSULEANU, directorul Spitalului clinic central de copii din Bucu
rești, ne-a invitat să cunoaștem la fața locului cîteva probleme pri
vind menținerea sănătății copiilor, pentru a le supune atenției opi
niei publice,..

— în spitalul nostru — profilat pe 
acordarea asistenței de urgență — 
se internează anual peste cincispre
zece mii de copii, ne spune interlo
cutorul nostru. Și, _ fapt constatat, 
urmărit și verificat, mai mult de ju
mătate din aceștia ajung aici din ca
uza neglijenței, nepăsării, nesuprave- 
gherii, care periclitează starea de să
nătate și nu o dată chiar viața co
piilor.

Că lucrurile stau așa se vede și 
mai bine din situațiile privind copiii 
accidentați sau intoxicați. Numai 
dintre aceștia internăm zilnic — în 
medie — șapte copii. Cîteva recente 
exemple...

Copilul C. Dumitru, de pqtru ani, 
s-a urcat pe mobila din casă și a că
zut. A fost internat cu fracturi mul
tiple. S. Traian, de cinci ani, a fost 
internat în stare gravă, ca urmare a 
unei intoxicații cu medicamente (a 
înghițit tot felul de drageuri frumos 
colorate, . medicamente folosite în 
casă de părinți și bunici) ; a fost sal
vat cu mari eforturi. Fetița T. Geor- 
geta, de numai trei ani, și-a astîm- 
părat setea bind dintr-o sticlă cu so
luție de sodă caustică ; viața i-a fost 
salvată, dar este încă în tratament... 
S. Costel, de aproape opt ani, s-a în
chis într-o cămară să se joace

carbid. Cîteva picături de apă. un 
chibrit, o explozie și țipete sfîșietoa- 
re au alarmat toată vecinătatea ; în 
mai puțin de două ore, de la o dis
tanță de peste o sută de kilometri, 
copilul a fost adus la noi, unde am 
început o luptă contracronometru pen
tru a-1 salva ; ne-am străduit o săp
tămînă, dar cu arsuri pe șaptezeci la 
sută din suprafața pielii ne-a fost 
imposibil să-l mai salvăm.

— Poate sint cazuri izolate ...
— Mai bine de jumătate din inter- 

nații noștri sînt copii sub șase ani, 
care nu-și pot da seama încă de ce e 
bine sau ce e rău pentru sănătatea 
lor. Deci, putem avea pretenția ca 
măcar pină la această vîrstă copiii 
să se afle sub supraveghere continuă. 
Mai greu e să apreciem cît de mare 
este vina părinților în cazul acciden
tării sau îmbolnăvirii unor copii mai 
mari, cînd intervine factorul educa
țional al școlii și propriul spirit de 
răspundere, care crește odată cu 
vîrstă. Totodată, se observă că acci
dentele, suferințele grave la care sînt 
supuși copiii, indiferent de vîrstă, nu 
iau naștere acolo unde aceștia trăiesc 
în colectivități — creșe, grădinițe, 
case de copii, școli, care le asigură 
supravegherea — ci, de regulă, in

■islanfă
La C.P.L. Drobsta 

Turnu-Severin

640 garnituri de mobilă 
din material economisit

Altfel decît 
în zicală

Combinatul pentru prelucra
rea lemnului din Drobeta 
Turnu-Severin a realizat, incâ 
de la 18 iunie, sarcinile care 
i-au revenit în actualul cincinal. 
Un economist a calculat canti
tatea de materie lemnoasă care 
a fost economisită de către 
combinat în acest cincinal. Tota- 
lizînd, pe ani, cifrele trecute la 
capitolul respectiv, a rezultat o 
cantitate de masă lemnoasă 
care echivalează cu realizarea a 
640 garnituri de mobilă cameră 
combinată 
Hotărî ți 
tot mai 
petitive, 
cît mai 
muncitorii 
pentru prelucrarea lemnului din 
Drobeta Turnu-Severin și-au 
propus să mai economisească, 
pînă la finele anului, o canti
tate de material lemnos din care 
să rezulte cel puțin 100 garni
turi de mobilă de diferite tipuri. 
Multe din măsurile luate in a- 
ceastă direcție s-au și aplicat în 
practică, iar altele, la fel de efi
ciente, își vor găsi, în curînd. 
materializarea în producție. 
(Virgil Tătaru).

tip „Drobeta I". 
să realizeze produse 
moderne, tot mai com- 
cu consumuri specifice 
reduse, specialiștii și 

de la Combinatul

X

...Joi 19 iunie, Tribunalul municipiului 
București. Dezbateri la dosarul nr. 298/1975. 
Judecătoarea Aurora Dariu, președinta com
pletului de judecată, dă cuvîntul inculpă
rilor. Există aspecte asupra cărora ar mai 
putea fi aduse clarificări, mai este ceva de 
spus în completarea apărării 7

— Onorată instanță, numai el. escrocul 
ăsta de anvergură, m-a băgat în bucluc ! 
A făcut și a dres în numele meu, și nu 
mi-a dat un ban, pînă m-am trezit cu 
lipsă în gestiune. Oh, dac-aș fi știut cît 
e de...

în boxă, celălalt inculpat se agită ofensat. 
Vorbele „amicului" îl pun parcă pe jar. Și 
cînd i se dă cuvîntul. fierbe de indignare :

— Eu... eu sint escrocul 7 1 Eu, care i-am 
dat cinstit banii și, în schimb, uite cu ce 
m-am ales... Un escroc de talie mondială, 
asta e !

Auditoriul izbucnește în rîs. „Ia te uită, 
remarcă cineva de alături, își scot corbii 
ochii 1“

Cei doi sînt Ilie Iordache și Grigore 
Diaconii. Primul — fost gestionar la Agro- 
coop Ilfov, cel de-al doilea — copărtașul 
lui în afaceri. Abia ieșit din penitenciar, 
unde ispășise o pedeapsă pentru înșelarea 
cumpărătorilor (pe vremea cînd era el în
suși gestionar), potrivit legii, Grigore Dia- 
conu nu. putea lua iarăși vreo gestiune, în 
care să se simtă ca peștele în apă. Avea 

^^antecedente. Atunci a devenit „omul" lui

— săptămînă plină 
griului — toate 
losite din plin, 
dament maxim 
în lanuri, astfel 
raportate realizări tot mai impor
tante la strînsul recoltei, la trans
portul și livrarea produselor la 
bazele de recepție. Dacă secerișul 
orzului a constituit un prim exa
men înainte ca utilajele să intre 
în lanurile de grîu — unele defec
țiuni apărute au putut fi înlătura
te repede — începînd cu săptămînă 
care vine va trebui să se lucreze 
cu viteza zilnică stabilită cu 
răspundere. In funcție de dotarea 
tehnică existentă in fiecare unitate 
agricolă. Este o necesitate impe
rioasă întrucît. In săptămînă care 
a trecut, în unele unități agricole 
s-a lucrat în ritm necdrespunză- 
tor. în mod deosebit se cere să fie 
bine organizate 
bilească de cu 
era a doua zi 
fiecare tractor, 
transport, iar mutarea 
să se facă noaptea, astfel îneît din 
zori să se intre in lanuri Ia recol
tat. Maximă grijă trebuie să acorde 
specialiștii și cadrele tehnice din 
unitățile agricole, din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii re
glării corecte a combinelor, etan- 
șeizării lor, astfel îneît să se evite 
pierderile și spargerile de boabe. 
S-au constatat, în unele locuri, 
defecțiuni la utilajele care lucrează 
la recoltat. Organele de specialitate 
au asigurat un număr sporit de 
piese de schimb, dar, în același 
timp, rămîne ca o obligație a uni
tăților producătoare să livreze 
neintîrziat cantitățile restante. Im
portant este ca piesele de schimb 
să ajungă urgent acolo unde este 
nevoie de ele, iar reparațiile să fie 
făcute cu operativitate și răspun
dere.

O deosebită atenție trebuie acor
dată transportului produselor din 
lan la bazele de recepție și maga
ziile proprii ale unităților agricole, 
în scopul transportării rapide a 
recoltei, ministerul de resort a re
partizat unităților agricole socia
liste peste 3 000 de autocamioane 
și 1 000 de remorci de diferite ti
puri. Pentru perioada de vîrf, în 
funcție de necesități, se vor asigu
ra peste 11 000 de autovehicule. O 
parte din mijloacele de transport 
auto din județele 
pronunțat caracter 
fost transferate în 
Important este ca 
tate agricolă să fie bine 
mijloacele de transport, să se asi-

secerișul
utilajele să fie fo
să lucreze cu ran- 
și fără întrerupere 
incit zi de zi să fie

munca, să se sta- 
seară unde va lu- 
fiecare 

fiecare
combină, 

mijloc de 
combinelor

care nu au un 
cerealier au 

zonele de sud. 
în fiecare uni- 

utilizate

se

în- 
au

gure o bună etanșeizare a acestora, 
pentru ca să nu se piardă nici un 
bob. Subliniem aceasta întrucît, în
tr-un șir de unități, în loc ca grîul 
să fie încărcat din mers din bun- 
cherul combinelor în autocamioane 
și remorci, este adunat în grămezi 
pe miriște, ceea ce îngreunează și 
tărăgănează transportul. Munca 
trebuie astfel organizată îneît ca
mioanele și celelalte mijloace de 
transport să sosească la combine 
potrivit graficului, iar printr-o bu
nă organizare a muncii la bazele 
de recepție descărcarea să 
facă în timpul cel mai scurt.

Ținînd seama că vremea s-a 
dreptat, iar cerealele păioase
ajuns sau ajung în scurtă vreme 
la supracoacere. este necesar ca, 
în aceste zile, să se lucreze cu toa
te forțele la seceriș. Și azi, dumi
nică, toate combinele, presele de 
balotat să fie în lanuri. Secerișul 
este o lucrare care nu suferă ami- 
nare. De aceea, ca și în alte dăți 
cînd zorul muncilor agricole era 
mare, Ia chemarea organizațiilor 
de partid, mecanizatorii, cooperato
rii, muncitorii din întreprinderile 
agricole de stat, în frunte cu se
cretarii organizațiilor de partid, 
primarii și conducătorii unităților 
agricole, s-au angajat să transfor
me ziua de azi, 29 iunie, într-o zi 
de muncă obișnuită în lanuri. Par- 
ticipînd azi în mare număr la 
munca în cîrpp, mecanizatorii, coo
peratorii și ceilalți locuitori ai sa
telor își îndeplinesc o importantă 
datorie patriotică și, pentru a se 
asigura eficiența maximă muncii 
lor, este necesar să se asigure pre
tutindeni o bună organizare a acti
vității, astfel îneît fiecare oră să fie 
folosită din plin pentru grăbirea 
secerișului și eliberarea terenuri
lor de paie, pentru însămînțarea 
unor suprafețe cît mai mari cu 
culturi succesive : porumb. legu
me, plante furajere.

Astăzi, precum și 
vin — zile de vîrf
— comuniștii de la
de partid, cadrele din conducerea 
unităților agricole, specialiștii să 
se afle în. permanență în lanuri, 
unde să organizeze și să conducă 
nemijlocit toate acțiunile legate de 
stringerea recoltei, iar prin exem
plul lor personal să însuflețească 
și să mobilizeze energiile mecani
zatorilor, cooperatorilor și ale ce
lorlalți locuitori ai satelor, astfel 
îneît secerișul și celelalte lucrări 
să se desfășoare pretutindeni din 
plin, cu toate forțele. Este în in
teresul țărănimii, al întregului po
por ca recolta de grîu a acestui an
— piinea tării — să fie strînsă cit 
mai repede, ca nici un bob să nu 
fie risipit !

-y-r-------- . ..

SĂNĂTATEA COPIILOR

în zilele care 
în agricultură 
sate, cadrele

RlND PĂRINȚII
familie, chiar dacă acasă există în 
permanență cineva (mama, bunica, 
sora mai mare, mătușa, o femeie an
gajată etc.) care în mod normal are 
obligația de a acorda toată atenția 
copilului.

— Există, deci, suficiente ar
gumente pentru 
țiune, părinți !“.

— Invitindu-vă la 
punînd „Scînteii" să 
ceastă problemă deosebit de impor
tantă, am făcut-o cu gîndul de a a- 

a-i face mai a-

a spune „aten-

noi și pro
scrie despre a-

tantă, am făcut-o c 
vertiza părinții, de 
tenți, de a-i convinge că sentimentul 
de afecțiune trebuie dublat de o su
praveghere și activitate educativă
neîntreruptă.

Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism tra
sează o sarcină de o excepțională 
importanță, izvorîtă din grija față 
de om : „în domeniul ocrotirii sa
nitare se va urmări dezvoltarea ac
tivității medicale preventive, ridica
rea nivelului de cultură sanitară a 
întregii populații". Firește, în acest 
domeniu medicii înșiși pot și trebuie 
să facă mult mai mult, începînd cu 
educarea igienico-sanitară a viitoa
rei mame și continuînd cu diferite 
aspecte concrete ale acestei educații, 
pe parcursul tuturor întîlnirilor cu 
mamele și cu copiii. Aș vrea, în a- 
ceeași ordine de idei, să abordez și 
un alt aspect. în școală copiii în-

vață multe discipline, dar despre 
modul cum să trăim rațional, cum să 
ne ferim de boli, cum să ne păstrăm 
cel mai bine sănătatea, ce înseamnă 
și ce rol au abuzurile comportamen
tale sau alimentare, poluarea se po
menește doar cite ceva, foarte vag. 
Pornind de la această constatare, în 
numele colectivului nostru de cadre 
medicale am propus încă în toamna 
trecută să ne angrenăm în activita
tea de educație sanitară în școlile 
sectorului 1 din Capitală. Am făcut 
în acest sens o propunere Inspec
toratului școlar al municipiului Bucu
rești. Anul de invățămînt s-a în
cheiat, dar noi n-am primit nici 
măcar un răspuns. Poate că problema 
educației sanitare a elevilor va căpă
ta o rezolvare mai bună printr-o 
organizare adecvată pe ansamblul 
învățămîntului. Fapt este că, deocam
dată, între nivelul de pregătire pro
fesională generală și nivelul de pre
gătire și de educație sanitară al 
populației — fie că e vorba de pă
rinți. fie de tineri, viitori părinți — 
există încă un mare decalaj. O acti
vitate de educație sanitară corespun
zătoare, făcută prin multiple mijloa
ce, pe multiple căi — și nu în ulti
mul rînd, prin presă și radiotelevi- 
ziune — ar putea avea o contribuție 
hotăritoare în ferirea copiilor noștri 
de accidente, de îmbolnăviri evi
tabile.

Convorbire consemnată de 
Al. PLĂIEȘU

/

Peisajul urbanistic al municipiului Slatina s-a îmbogățit cu o nouâ și mo
dernă clădire: magazinul universal „Oltul"

MELIUSZ JOZSEF

//ARENA"
Volumul de față re

prezintă tălmăcirea în 
limba română a volu
mului de poezii „Are
na", apărut în limba 
maghiară in anul 1967 
la Editura pentru li
teratură, lucrare dis
tinsă cu premiul U- 
niunii scriitorilor. 
Prin aleasa transcrie
re în românește de 
către poetul Virgil 
Teodorescu, confrate 
de generație și, mai 
ales, de sensibilitate 
și formulă poetică al 
lui Meliusz Jozsef, li
rica reprezentativă 
pentru anii, de matu
ritate ai acestui crea
tor de frunte al lite
raturii maghiare 
țara noastră iși
un nou tărîm de în
țelegere și afirmare. 
Cunoscut încă din pe
rioada interbelică 
prin poeziile și eseis
tica sa apărute în pu
blicațiile de stînga, 
poetul se atașează 
cercului revistei „Ko- 
runk", prin mijlocirea 
căruia face cunoștință 
și leagă prietenie cu 
numeroși scriitori ro
mâni și maghiari de 
orientare democratică, 
progresistă. Creația sa 
din această perioadă 
se înscrie, prin ideile 
politice și militantis
mul ei ardent, în ma
rele curent al artei 
revoluționare. Poetul 
își exprijnă adeziunea 
ig „mișcarea revolu
ționara a timpului 
prin verbul său ggita- 

prin arta-mani- 
de><*patriu.ă jojam»

participarea nemijlo
cită la activitatea 
cercurilor care luptau 
împotriva fascismului 
și a pericolului 
boiului, 
militant 
lucrările 
putut fi 
volum decît după 
berare. Astfel. în 
ceastă perioadă au a- 
părut : „Cîntec despre 
anul 1437, cronică în 
versuri", în care evocă 
vremea răscoalei de 
la Bobîlna, „împreună 
cu lumea", „Cît cu
prind cu ochii" sau 
„Convorbire pe chei". 
Versul său direct a- 
bordează problematica 
socială a vremii și 
păstrează în cea mai 
mare parte tonul mo
bilizator al poeziei ce
tățenești, de tribună.

răz-
Poet și 

revoluționar, 
sale nu 
adunate

au 
în 

Eli- 
a-

Totodată, poetul, pro
fund legat de realită
țile patriei noastre, 
militînd pentru unita
tea și frăția oamenilor 
muncii români, ma
ghiari și de alte națio
nalități, continuă ac
tivitatea publicistică și 
se afirmă ca prozator 
prin romanul „Orașul 
pierdut în ceată".

Cu volumul de ver
suri „Arena", creația 
poetului înregistrează 
un moment de răscruce. 
Tonul elegiac domi
nant, implicînd partici
parea directă a crea-

din 
află

- w
LECTURA
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torului la marile pro
bleme ale lumii con
temporane, reliefează 
esența meditativă, 
(Jesea 
opere 
omul, 
tor al 
torii.
.arenă'

zoriale, simțul mate
riei, reverberația unei 
tîrzii și pioase reme
morări a copilăriei.

Fără îndoială, în poe
zie recunoaștem poe
tul, așa cum în „Are
na" lui Meliusz Jdzsef 
recunoaștem dimensi
uni ale istoriei acestui 
veac, pe care nu- o dată 
îl numește „măreț" și 
„sîngeros", veacul a 
două conflagrații mon
diale pustiitoare, al 
războiului sîngeros din 
Spania, -al îagărelq^a, 
naziste, dar și veacA-n5" 
victoriilor revoluțiilor 
socialiste, al marilor 
confruntări ideologice 
și al profundelor mu
tații în conștiințe. 
Toate acestea se în
trețes în volumul de 
față în adevărate fres
ce de un realism zgu
duitor, mărețe și tra
gice deopotrivă, in
cițind la reflecție și 
acțiune pentru ca fap
tele monstruoase ale 
războiului și genoci
dului să nu se mai re
pete. „Elegia Isgadal- 
Cadiș" sau „Elegia 
pentru A“ sînt tot a- 
tîte.a îndemnuri adre
sate conștiinței popoa
relor pentru ca viața 
să fie smulsă de sub 
imperiul forței abru
tizate instaurată. în
tr-o parte a lumii, de 
fascism.

„Arena" este, fără 
îndoială: mărturia li- 

.Thtă.'a unui poet parti-.'u-oyi

a- 
tragică. a unei 
care privește 

poporul ca făuri- 
propriei sale is- 

Intrat în marea 
„axeuă" a veacului, 
poetul retrăiește isto
ria cu o angajare lu
cidă. Intr-o „Tîrzie e- 
legie pentru Aloe", re- 
memorîndu-și viata, 
poetul .se destăinuie 4 
„ep am trăit din ‘fas
cinații ăe cînd am fost- erparrt .activ Ia marițfșt 
zvîrlit / pe acest pă- evenimente ale veacu- 
mînt grei) tncercat / și 
crunt lovit / și pentru 
asta am plătit, nu glu
mă".

In această călătorie 
în interiorul marilor 
probleme și- idei ale 
lumii contemporane, 
poetul transcrie stări 
și fapte situate în a- 
notimpuri diferite ale 
vieții. Ce distantă în
tre imaginea terifiantă 
din elegiile antirăzboi
nice și imaginea mito
logică, rurală din „Ele
gia carului cu fin" 1 
Vremea copilăriei pe
trecute în „leagănul 
meu de aur în sfîntul 
cuprins al cîmpiei" bă
nățene este momentul 
cel mai luminos, ca
drul solar al unei poe
zii „examen de conști
ință". Ne fascinează 
în această elegie acui
tatea percepției sen-

din interior, sînt deru
late în imagini eloc
vente de o mare forță, 
relevante prin dimen
siunea lor artistică su
perioară, împlinită pe 
coordonatele 
lui militant 
ționar. Prin 
rea acestei 
limba română 
mul a apărut recent 
la editura „Emineș- 
cu“, însoțit de o ta
bletă introductivă . de 
Geo Bogza și un stu
diu de Nicolae Balo
tă), o nouă pagină de 
preț din creația scrii
torilor maghiari din 
țara' noastră e pusă 
la îndemîna celor mai 
largi categorii de iubi
tori ai poeziei.

lirismu- 
și revolu- 

tălmăci- 
cărți în 

(volu

Emil VASILESCU

Asigurarea familială de accidente
Este una din formele de asi

gurare practicate de ADAS, care 
se bucură de o largă răspîndire 
în rîndurile populației. Pe 
lîngă asiguratul principal (so
țul sau soția), care semnează 
polița de asigurare, sînt cuprinși 
în asigurare și celălalt soț (so
ție), precum și toți copiii, indi
ferent de numărul lor (în- vîrstă 
de la 5 pînă la 16 ani). Durata 
asigurării este de 3 luni. iar 
prima de asigurare de 25 de lei. 
ADAS își asumă o serie de riscuri,

plătind sumele asigurate în caz 
de accidente provocate de ex
plozie, prăbușire de teren, lovire, 
cădere, trăsnet, electrocutare, 
arsură, precum și cele provocate 
ca urmare a circulației mijloa
celor de transport etc.

Pentru încheierea asigurării 
familiale de accidente, cetățenii 
se pot adresa responsabililor cu 
asigurările din întreprinderi și 
instituții, agenților și inspecto
rilor de asigurare sau — direct 
— oricărei unități ADAS.

sirt

•4

J
•4

J V

Iordache : se ducea încolo și încoace după 
mere și struguri în numele lui Iordache, 
stătea la hotel și deconta cheltuielile călă
toriilor făcute în numele și chiar pe nume
le Iordache Ilie ș.a.m.d. între timp, „între
prinderea Iordache" creștea și se făceau 
noi „angajări". Ilegal, firește. Unii adu
ceau marfă, alții o vindeau... Ca și cum ar 
fi fost gestionari sadea, oamenii întreprin
derii. Dar nu erau. Ba vindeau și marfă 
de proveniență frauduloasă, la suprapreț 1

...După o vreme, Grigore D. a început să 
facă joc dublu. Și-a creat o „rețea" proprie, 
din neamuri (de unde și of-ul lui Iorda
che). Pină să ia el însă „măsuri", a surve
nit falimentul. Cum era și normal, inevita
bilul s-a întîmplat. într-o zi niște cumpă
rători au sesizat miliția care, vai, le-a stricat 
toată afacerea.

Altfel decit în vechea zicală, acum ex-ne- 
gustorii își „scot ochii". Cît privește faptul 
că au putut apărea asemenea combi
nații. poate ne lămurește întreprinderea il- 
foveană.

cestei familii tinere, ajunse în pragul des
trămării.

— Eu aș vrea, zice soțul. Că nu s-a în
tîmplat nimic grav. Sîntem și tineri...

— Eu aș zice tot nu, tovarășe judecător — 
se, împotrivește soția.

— Cred totuși că împăcarea.., — insistă 
magistratul.

— Și ce să fac 7... Mama, care ține mult 
la mine, zice că vrea să mă vadă fericită.

Ciudat fel de a năzui la fericirea fetei, 
conducînd-o pe sălile tribunalului. Ba chiar 
și așteptind-o în anticameră. Ca nu cumva 
să fi fost uitat „instructajul" de-aCasă.

Nu, fericirea nu poate fi obținută printr-o 
simplă rețetă preparată de mama... Prefe
rabilă este judecata proprie, receptivă la 
sfatul bine chibzuit, străin de ambiții și 
ranchiune.

celor 57 de pulovere găsite Ia domiciliul 
gestionarului. Cum a operat „logica" de 
mai sus 7 Prin punerea de-o parte a ceea 
ce îi părea lui că prisosea. Astfel. în urma 
unui inventar, dintr-o eroare de calcul a 
rămas neînregistrat un plus de 5 437 lei. Și 
dacă era „plus"... A venit însă din nou un 
control. După care, plusul n-a mai fost 
plus.

— Onorată instanță, e adevărat că s-au 
găsit la mine acasă aceste pulovere. Dar 
le cumpărasem de la magazin pentru mine 
și familie, doar că n-am mai' făcut bon...

57 de pulovere... Friguros gestionarul !

viață, faptul nu se datorește decit inter
venției rapide și 
de la spitalul de

La vremea asta,
necugetarea lui,

competente a medicilor 
urgență.
A. I. se căinează pentru 

___ =_____ care a pus în primejdie 
viața unui om, a unui coleg. Dar de ce-or 
fi lipsit ordinea și disciplina la locul acela 
de muncă 7

Regretele 
mușchetarului

Din caietul 
grefierului

Un „da“ pentru 
evitarea 

naufragiului

Friguros 
gestionarul!

improvizat

— Ei, v-ați mai gîndit 7 Nu-i așa că ar 
fi mai bine să vă împăcați 7 întreabă ma
gistratul, nu fără speranța într-un da. Un 
„da" chibzuit, care să readucă liniștea a-

Unul care face un gol în gestiunea ce 
i s-a încredințat este, nimic de zis. un ins 
care stă rău cu cinstea. Dar unul care ia 
și face ce face să nu se cunoască 7 
Ehe, se cam schimbă lucrurile... Dacă nu 
rămîne un gol. e ca și cum n-ar fi luat ! — 
și-a zis Gheorghe Oprean, fost gestionar 
la magazinul de prezentare al întreprinderii 
„Tricodava".

Iată și rezultatul acestei ciudate logici : 
o lipsă în gestiune de aproape 5 000 lei, 
sumă aproximativ egală cu contravaloarea

Lui Anton Iercoșan i s-a năzărit într-o 
zi s-o facă pe... scrimerul. Adică, în loc 
să-și vadă de treabă in atelierul de rectifi
cat scule al Fabricii de ace din București, 
unde lucra, a început să fandeze 
un mușchetar, printre colegii de 
lipsă de floretă — cu... un cuțit, 
întîi să-l sperie pe N. Nicolae :

— Astîmpără-te, i-a zis omul,
mințile in cap, că asta nu-i joacă !

Sfatul cel bun a fost repede dat 
Cînd a intrat pe ușă un alt coleg, 
mian, accidentul s-a produs. Și dacă victi
ma năbădăiosului mușchetar mai este în

ca 
muncă. în 
A încercat

Si bagă-ti

uitării. 
T. Da-

„In legătură cu învinuirea ce mi se aduce 
arăt că intr-adevăr am intrat in camera 
chiriașului meu cu o cheie pe care o aveam. 
Cit privește insă magnetofonul de acolo, țin 
să precizez că l-am dus in pod, dar numai 
pentru a-l pune bine ca să nu-l ia altci
neva...".

(Un proprietar „grijuliu". Dosarul nr. 
2 495/1975. Judecătoria sectorului 6)

„Recunosc că am fixat o ușă de placaj 
la intrarea in mansardă și o țineam încu
iată. Am încercat însă numai să-mi asigur 
mai multă securitate, nicidecum să îngreu
nez accesul reclamanților la 
torie...".

pod și spălă-

(Declarație în dosarul 
Tribunalul municipiului

nr., 2 017/1975.
București)

POPESCUDinu
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iFAPTUL 
! DIVERS 
j Tînăra

doctoriță•
— Alo, dispensarul ? Dintr-o 

clipă în alta urmează să soseas
că o drezină cu un muncitor 

I forestier accidentat grav.
în toiul nopții, pe o furtună 

năpraznică și ploaie torențială, 
I doctorița pornește spre gară. A 

ajuns la timp. „Anunțați imediat 
< «Salvarea». Omul trebuie operat 

de urgență". Sosește „Salvarea" 
și Manta loan, accidentatul, este 
dus la spitalul din Tg. Secuiesc, 
vegheat la căpătîi de doctorița 
care i-a acordat primul ajutor. 
La spital, omul este imediat ope
rat. în zorii zilei, văzînd că o- 
perația reușise, „Salvarea" a 
pornit din'nou spre Comandau. 
Ducea cu ea pe tînăra doctoriță 

sido Agnes.

Primire ia C. C al
Simbătă, 28 iunie a.c., tovarășul 

Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit delegația 
de activiști ai Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Werner Buschmann, adjunct al șe
fului Secției industrie ușoară a C.C. 
al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noas
tră.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, a luat parte Ștefan Kiss, secre
tar general al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

A fost de față Hans Voss, amba

P. C. R.
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

. *
In timpul vizitei pe care a între

prins-o în țara noastră, delegația a 
avut convorbiri la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, Comitetul 
municipal Cluj-Napoca al P.C.R., 
Ministerul Industriei Ușoare și alte 
instituții centrale de stat, a vizitat 
întreprinderi industriale și obiective 
social-culturale din Capitală și mu
nicipiul Cluj-Napoca.

Ieri, delegația a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ștefan 
Kiss, de activiști de partid, precum 
și de ambasadorul Hans Voss.

O nouă promoție de absolvenți 
ai Academiei „Ștefan Gheorghiu44

I
1

’rezentă9

!e spirit
'renul personal 2001 pornise 

stația Birzava, județul A-
. Ca de obicei, impiegatul 
mișcare Ștefan lacob a ur-

Lârit atent vagon după vagon. La 
• moment dat, cind prin fața 

a trecut ultimul vagon, im- 
latul a observat o flacără 

, lu ■> osie. Imediat a pus mina 
telefon și în stația următoare 

vagonul a fost scos din garni- 
Itură. Să mai adăugăm un „mic 

amănunt" : după manevra de 
I scoatere a vagonului din garni

tură, fusul de osie, care produ
cea flacăra, s-a rupt. A fost 
evitat — cum se spune — un 

I grav eveniment feroviar.

Ursul 
de la Ghețar

I Grea și periculoasă e lupta 
I cu ursul. De acest lucru s-au 

convins și locuitorii satului 
| Ghețar, județul Alba. O namilă 

de urs dădea tîrcoale, de la o 
vreme, satului. Apoi a început 
să intre prin ' ogrăzile gospoda
rilor. Omora oi, dărima cotețe 
de găini. într-una din nopțile 
trecute, ursul a fost surprins 
în grajdul lui Ilie Pașca. Gos
podarul a strigăt „ursul" și oa
menii au sărit cu bețe, cu 
securi, cu furci. Urla ursul ca 
din gură de șarpe și se repezea 
înfricoșător cînd la unul, cînd 
:1a altul, dar de fugit nici 
gînd. Pînă la urmă a fost dobo- 
rit. Prea se „obrăznicise", de 
nu mat Încăpea nioi Sn fidum.

„Da, dar...44
— lartă-mă, te rog, că te în

trerup. Mi se pare că ți-am 
spus că te iubesc, nu 1

— Vai, desigur, dar...
— Nici un dar. Una și cu una 

fac două : ne căsătorim.
— Vai, așa de repede ? Abia 

ne-am cunoscut. Nici nu știu...
— Ce nu știi iți spun eu : 

Sint din Petroșani. Am un ser
viciu a-ntiia. Am o casă ca-n 
povești. Am tot ce-ți trebuie. 
Așa că una și cu una fac do
uă : ca să nu mai cărăm după 
noi toate lucrurile tale de aici, 
de la Botoșani, la Petroșani — 
mobila, aragazul, frigiderul — 
le vindem imediat, încarci în 
valize ce ai mai ușor și la 
drum.

Fata a vîndut ce-a avut și a 
plecat în voiaj de nuntă. Pe 
drum însă „mirele", pe nume 
Macra Petru, din Sălașul de Sus 
(Hunedoara), a dispărut și cu 
bani, și cu valize, fără urmă 

îCine-l intîlnește să anunțe pri- 
l organ de miliție. Nu de al- 
dar te pomenești că, intre 

timp, s-o fi apucat de o nouă 
„cucerire".

La 
kilometrul 
67 + 200

Am mai scris — și nu o dată 
— despre riscul și pericolul pe 
care-1 prezintă depășirile auto, 
cînd nu se iau toate măsurile 
de asigurare. Revenind asupra 
necesității respectării cu stric
tețe a prevederilor legale impuse 
de această manevră rutieră, 
consemnăm aici unul din ultimele 
cazuri grave petrecute în a- 
cestg zile pe șoseaua Ploiești— 
Brașov, la kilometrul 67 + 200. 
La volanul unei cisterne cu com- 

, bustibil, conducătorul auto Oc
tavian Ivașcu, de la cooperati
va „Electrometalica" Ploiești, s-a 
angajat într-o depășire fără să 
se asigure/ Neputînd să i-o ia 
înainte autovehiculului pe care 
voia să-l depășească și văzind 
că din sens opus vine un altul, 
O.I. a frinat brusc. în aceeași 
clipă, cisterna a izbit violent 
cabina șoferului, strivindu-1.

Sîmbătă 28 Iunie a.c. la Academia 
pentru pregătirea și perfecționarea 
cadrelor de conducere „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R. a 
avut loc adunarea festivă prilejuită 
de absolvirea cursurilor cu și fără 
frecvență ale Institutului pentru pre
gătirea cadrelor în problemele con
ducerii social-politice, de către o 
nouă promoție, totalizînd 626 de ac
tiviști de partid, de stat și ai orga
nizațiilor de masă. La adunare au 
luat parte activiști cu munci de răs
pundere din aparatul Comitetului 
Central, cadrele de conducere ale 
Academiei, personalul didactic ce-și 
desfășoară activitatea la Institutul 
pentru pregătirea cadrelor în proble
mele conducerii social-politice, ab
solvenți.

Noua promoție a fost felicitată de 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele consiliului de 
conducere și rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu". Cu acest prilej, 
au fost relevate rezultatele bune ob
ținute în timpul studiilor, precum și 
în elaborarea și susținerea lucrărilor 
de diplomă care au abordat teme de 
cercetare teoretico-ideologică, pro
bleme ale vieții economice și social- 
politice, ale activității de partid și 
de stat.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunarea fes

tivă au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care absolvenții Insti
tutului pentru pregătirea cadrelor in 
problemele conducerii social-politice, 
promoția 1971—1975, arată, printre al
tele: „însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu de abnegație și dă
ruire revoluționară, de eminent con
ducător politic cu o largă viziune 
științific fundamentată asupra viito
rului patriei noastre, vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu fermitate pentru 
transpunerea în viață a obiectivelor 
stabilite de cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Reintegrați în activitatea practică 
In această perioadă de intens elan al 
muncii constructive a întregului 
popor pentru ridicarea României pe 
cele mai înalte culmi ale progresu
lui și civilizației, vom aplica cu con
secvență principiile conducerii știin
țifice, vom promova neabătut nor
mele eticii și echității socia
liste și comuniste, cerințele angaja
mentului solemn al comuniștilor, care 
ne obligă și ne mobilizează pentru 
servirea cu abnegație și devotament 
nemărginit a cauzei mărețe a Parti
dului Comunist Român — făurirea 
societății socialiste și comuniste pe 
pămîntul României".

în Capitală s-a deschis expoziția

„Cincinalul in patru ani și jumătate"
Ieri s-a deschis, Ia Palatul sportu

lui și culturii din București, expozi
ția „Cincinalul în patru ani și jumă
tate". în felul acesta, la numai cîte- 
va zile după ce Capitala și-a îndepli
nit angajamentul asumat, vizitatori
lor li se oferă posibilitatea de a cu
noaște, prin intermediul unui mare 
număr de exponate, cele mai repre
zentative realizări obținute de oame
nii muncii din Capitală în întrecerea 
pentru înfăptuirea înainte de termen 
a actualului cincinal. Totodată, re- 
flectînd pe. larg căile prin care s-a 
acționat pentru realizarea cincinalu
lui mai devreme, expoziția, organi

zată de comitetul municipal de 
partid, reunește intr-un cuprinzător 
tablou al muncii creatoare cele mai 
valoroase experiențe dobîndite in în
trecerea cu timpul de harnicele co
lective de muncă bucureștene. Dar 
cum încheierea înainte de termen a 
actualului cincinal este implicit o îna
intare mai rapidă spre viitor, expo
ziția propune totodată vizitatorilor și 
o amplă perspectivă a cincinalului 
următor — demonstrînd astfel faptul 
că realizările de azi le pregătesc te
meinic pe cele de miind.' -(Dumitru ' 
TîrdÂKt uarmTssonodat

De Ia Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor informează că. datori
tă ploilor torențiale căzute fn ulti
mele zile, a prăbușirii unor stînci 
Si ziduri de sprijin, au fost deterio
rate părțile carosabile ,ale unor dru
muri naționale. Astfel, se circulă 
temporar numai pe un fir de trafic 
pe următoarele artere: Pitești-Drăgă- 
șani (km 117-118) ; Cîmpeni-Baia de 
Arieș (km 86 plus 750 m și km 126

plus 300 m) ; Petroșani-Hațeg (km 
173 plus 990 m); Cîmpulung Muscel- 
Tîrgoviște (km 53); Ciucea-Aleșd 
(km 571 plus 850 m).

Pentru restabilirea cît mai grab
nică a circulației normale, unitățile 
teritoriale ale Direcției generale a 
drumurilor au organizat echipe de in
tervenție. dotate cu mașini și utilaje 
adecvate.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29 și 30 

iunie, 1 și 2 idile. în tară ; Vreme în 
general călduroasă. Cerul va fi variabil.

Pe alocuri se vor semnala averse, mal 
frecvente în zona de deal și de munte. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 și 
20 de grade, iar maximele între 24 și 
32 de grade, mai ridicate în sudul țării, 
în București : Vreme călduroasă. Cerul 
variabil, favorabil aversei după-amia- 
za. Vînt moderat. Temperatura se men
ține ridicată.

Un gînd bun 
tuturor învățătorilor

(Urmare din pag. I)

I

I

Ecatox
Este numele unei soluții care 

se folosește la stropitul pomilor, 
pentru a-i feri de atacul dău
nătorilor. Cind se folosește in 
acest scop, se cer respectate a- 
numite reguli de protecție. Res
pectarea prescripțiilor pune în 
afara oricărui pericol pe cel 
care manipulează o asemenea 
substanță. Cind însă Ecatox este 
folosit in alte scopuri, devine 
otrăvitor. Așa cum s-a intîm- 
plat cu o femeie din comuna 
Homocea, județul Vrancea. tn- 
cîntată de tăria „leșiei", s-a a- 
pucat să-i spele pe cap pe cei 
trei copii. Unul a decedat, iar 
ceilalți doi au fost internați în 
spital in stare gravă.

Rubrlcâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

potrivă, sporirea ur
gentă a potențialului 
educației și învățămin- 
tului de toate gradele, 
pentru a ieși din sub
dezvoltarea și starea 
economică subalternă 
în care ne aflam.

Istoria și-a impus 
corectivele, cînd brusc, 
cînd treptat, iar „școa
la vieții" ne-a putut 
învăța, la rîndul ei, 
ceva mai mult decît 
scriem in cărțile noas
tre. O bună reformă 
a invățămintului. rea
lizată mai îhtîi in 
grabă, apoi funda
mentată mai serios și 
în fine realizată cu 
succes, ne permite să 
afirmăm că Școala a 
intrat în „banca in- 
tiia", printre factorii 
de răspundere cei mai 
onorați ai construcției 
patriei. Școala româ
nească. principiile și 
slujitorii ei se si
tuează acum pe pri
mele locuri în ierarhia 
valorică a educației 
mondiale.

Dar această revolu
ție nu s-a produs in
dependent de întregul 
ansamblu al revoluției 
economice și culturale

a țării. Sarcinile 
corpului didactic au 
crescut pe măsura a- 
cestor vaste mutații. 
Acum, învățătorul, 
cinstit de toată lu
mea ca un factor de 
bază al educației na
ționale, constată că 
de la el societatea aș
teaptă tot mai multe 
fapte mari, lăsîndu-i 
pe umerț o foarte 
mare parte din răs
punderea educării noi
lor generații. El își 
va face mereu dato
ria, nu ne îndoim de 
asta.

Insă ar fi social
mente nedrept și gre
șit din punct de ve
dere pedagogic ca 
ceilalți factori de răs
pundere în educarea 
tineretului să-i pună 
dascălului pe frun
te întreagq cunună 
de trandafiri a me
ritelor și obliga
țiilor Instrucției pu
blice, uitînd că. fără 
sprijinul lor, ea se 
poate schimba într-o 
cunună de spini pes
te sudoarea frunții 
sale. Nu trebuie să ui
tăm că un copil în
vață mai întîi în pro- 
pria-i familie (cei 
„șapte ani de-acasă“

și mulțl după aceea) 
lecția respectului față 
de civilizație și cultu
ră. E greu „să facem 
om“ dintr-un omuleț 
care, acasă la el, nu 
trăiește intr-o am
bianță propice ome
niei

Părinții, frații, ru
dele, întreaga „socie
tate" din jurul școla
rului ar trebui să se 
considere constituiți 
intr-un fel de asocia
ție de prietenie cu 
școala și cu învățăto
rul.

însă lată-ne, iarăși, 
trecînd pe tărîmul 
speculațiilor teoretice, 
în vreme ce dascălii 
au nevoie de un spri
jin realist și concret in 
obositoarea, nobila lor 
misiune. De aceea, 
printre atîtea îndem
nuri la o muncă cu 
spor — pe care iarăși 
le vor primi de la noi 
toți de ziua lor — o 
vorbă caldă fi-va pu
ruri binevenită : învă
țători de toate grade
le și de toate vîrste- 
le primiți, vă rog, un 
gînd bun, de recunoș
tință, din partea tutu
ror celor care-au citit 
măcar o carte în viața 
lor !

Excelenței Sale Domnului WILLIAM TOLBERT JR.
Președintele Republicii Liberia

MONROVIA
Profund mîhnit de știrea despre victimele omenești și pagubele mate

riale cauzate de furtunile și ploile torențiale ce s-au abătut asupra țării 
dumneavoastră, permiteți-mi ca. în numele poporului și guvernului român, 
cît și al meu personal, să vă adresez cele mai sincere condoleanțe și întreaga 
noastră compasiune pentru familiile îndoliate.

ț NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sesiune de comunicări
cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la crearea Frontului Studen
țesc Democrat și a 50 de ani de la înființarea Uniunii Studen

ților Independenți
Sîmbătă a avut loc in Capitală o 

sesiune de comunicări cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de la crearea* 
Frontului Studențesc Democrat și a 
50 de ani de la înființarea Uniunii 
Studenților Independenți. Sesiunea a 
fost, organizată de către Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România. Ministerul Educației și în- 
vățămîntului. Academia de științe 
sociale și politice și Institutul de 
studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R.

La sesiune au participat foști mi- 
litanți ai Frontului Studențesc Demo
crat și Uniunii Studenților Indepen
denți, activiști de partid și de stat, 
ai U.T.C. și U.A.S.C.R., cadre didac
tice, studenți și tineri.

Au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
care a vorbit despre „Tradiții de

luptă ale studențimii române, pentru 
democrație, progres și socialism", 

•Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice, 
despre „Mișcarea studențească în 
1939, anul refacerii U.T.C.", Petcu 
lacob, președinte al Consiliului aso
ciației studenților comuniști de la 
Facultatea de istorie București, des
pre „Studențimea României socia
liste, continuatoarea tradițiilor de 
luptă pentru progres social, pentru 
Înfăptuirea idealurilor socialismului 
și comunismului" și Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., despre „Tineretul studen
țesc, factor activ în opera de înfăp
tuire a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a patriei 
spre comunism, în destinderea inter
națională și promovarea respectului 
reciproc și înțelegerii între popoare".

(Agerpres)

Cronica zilei
Sîmbătă seara s-a înapoiat In Ca

pitală tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, care a purtat, la 
Kinshasa, convorbiri cu reprezentanți 
ai Guvernului Republicii Zair pri
vind dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a relațiilor economice dintre 
cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Constantin Ionescu, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, Ni
colae M. Nicolae și Nicolae Ionescu, 
miniștri secretari de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane oficiale.

A fost de față Bokingi Embeyolo, 
ambasadorul Republicii Zair la Bucu
rești.

★
Sîmbătă s-a înapoiat de la Havana 

delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul George Homoștean, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
secretar al Comitetului județean Alba 
al P.C.R., care, la invitația C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, a fă
cut o vizită pentru schimb de expe
riență in Republic Cuba.

La sosire pe a- >ort. delegația a • 
fost intim,pinatf Lucian Drăguț; i
vicepreședinte al msiliului Centra]
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, de tulritșZ 
de partid.

*
Aniversarea unui deceniu de la 

data elaborării primei șarje de alu
miniu românesc In cadrul întreprin
derii de aluminiu din Slatina a fost

marcată, sîmbătă după-amiază, de o 
adunare, în cadrul căreia s-a arătat 
că la Slatina, în cei 10 ani, au fost 
produse peste 1 040 000 tone de alu
miniu și au fost asimilate în fabrica
ție 40 tipuri de aliaje, fapt ce a făcut 
ca. într-un timp relativ scurt, produ
sele purtînd marca „ALUROM" să 
devină cunoscute în peste 20 de țări 
ale lumii.

★
Sîmbătă s-a încheiat acțiunea pio

nierească tradițională de masă „Mar
șul Victoriei", dedicată celei de-a 
III-a Conferințe naționale a Organi
zației pionierilor. Sute de mii de pur
tători ai cravatelor roșii cu tricolor 
au participat la parăzi și evocări ale 
eroilor neamului în fața a numeroase 
monumente, au inițiat întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, cu ofi
țeri și veterani. Au fost organizate 
jocuri, precum și numeroase activi
tăți de utilitate socială.

Etapa republicană a acțiunii se va 
desfășura la 1 august în taberele cen
trale Păulești-Arad, Voineasa-Vîlcea 
și Tulnici-Vrancea, precum și prin 
acțiunea cicloturistică republicană 
„Floarea prieteniei".

★
Comitetul Național pentru Apăra

rea Păcii face cunoscut că adunarea 
publică încadrul căreia se va..efec-r,, 
tug tragerea .'la sorți a premiilor ofe- . 
ritp participanților ia concursul pe , 
bază de buletine cu tema „Victoria 
asupra fascismului și contribuția 
României la dobîndirea ei, la instau
rarea păcii în lumea contemporană" 
va avea loc duminică 13 iulie, ora 9, 
In sala de festivități a Casei de cul
tură a sectorului 2 din București, 
str. M. Eminescu nr. 89. ,

(Agerpres)
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FOTBAL; Azi, etapa de încheiere 
a campionatului diviziei A

Astăzi, pe stadioanele din nouă 
orașe se vor juca meciurile celei 
de-a 34-a etape a diviziei A. 
Partida cea mai importantă din zona 
retrogradării va avea loc la Iași, în
tre Politehnica (locul 15) și F.C. Chi
mia din Rîmnicu-Vîlcea (locul 16). 
înaintea ultimei etape, ambele echi
pe au cite 31 de puncte, dar ieșenii, 
cu un golaveraj mai bun, se află în 
clasament cu un loc deasupra vîlce- 
nilor.

Echipa Steagul roșu — aflată pe 
penultimul loc, dar cu un golaveraj 
superior formației A.S.A. care ocu
pă treapta a doua în clasamentul 
general I — se va întrece cu virtuala 
campioană, Dinamo. însă, după cum 
au jucat bucureștenii in preceden
tele șapte etape, Dinamo nu mai 
pare un adversar prea tare (de altfel, 
in tur, 17 meciuri — 27 puncte ; in 
retur, 16 meciuri — 16 puncte 1).

Celelalte partide sînt următoarele : 
A.S.A. — F.C. Argeș și F.C. Galați — 
Universitatea Craiova (ambele avînd 
importantă pentru ocuparea locului

secund al clasamentului) ; „U" Cluj- 
Napoca — Jiul, Politehnica Timișoara 
— Olimpia și F.C. Constanța — C.F.R. 
(meciuri în care gazdele nu-și pot 
permite riscul de a pierde ambele 
puncte din cauza conjuncturii pri
mejdioase ce s-ar naște dintr-un 
eventual eșec al Politehnicii Iași 
combinat cu o victorie a Steagului 
roșu — echipă cu golaveraj foarte 
bun) ; F.C.M. Reșița — Sportul stu
dențesc, Steaua — U.T.A.

Toate jocurile vor începe la ora 
17,30.

★
„Cupa balcanică" la fotbal pentru 

echipe de tineret a programat ulti
mele două partide ale preliminarii
lor. La Dimitrovgrad, echipa Bulga
riei a învins cu 4—2 selecționata 
României, iar echipa Iugoslaviei a 
dispus cu 5—3 de cea a Greciei. La 
sfirșitul timpului regulamentar de 
joc scorul era egal : 1—1. Fotbaliștii 
iugoslavi au obținut calificarea in fi
nală, transformînd mai multe lovi
turi de Ia 11 m.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CANOTAJ

Sîmbătă s-au desfășurat finalele 
primei regate a competiției interna
ționale feminine de canotaj de la 
Snagov. Vîslașele românce au repur
tat victoria în două probe : 4 plus 1 
rame cu timpul de 3’26”6/l0 și 2 
rame cu 3’35”. Iată celelalte rezul
tate înregistrate in finale : 2 vîsle — 
R. D. Germană 3’21”3/10 ; simplu : 
Rita Schmith (R. D. Germană) 
3’43”5/10 ; 4 plus l vîsle : R. P. 
Bulgaria 3’15”4/10 ; 8 plus 1 : R. D. 
Germană.

ir
în cadrul Regatei internaționale de 

canotaj academic de la Nottingham, 
proba de dublu a fost cîștigată de 
sportivii români Ceapura și Tudor 
cu timpul de 7’20”12/100. Echipajul 
României în proba de 2 f.c. (Grume- 
zescu-Oantă) s-a clasat pe locul doi,

fiind întrecut de echipajul R. D. 
Germane. La 4 f.c. a cîștigat R. D. 
Germană — 6’09”10/100, urmată de 
România — 6T4”01/100. In cursa de 
simplu Aposteanu (România) a ocu
pat locul 4 cu 7’14”78/100. Proba a 
revenit lui Winter (R. D. Germană) 
In 7’03”28/100.

TENIS
în turul doi al probei de dublu 

masculin din cadrul turneului in
ternațional de la Wimbledon a fost 
Înregistrată o mare surpriză : Pilici 
(Iugoslavia) și Crealy (Australia) au 
eliminat cu 9—8. 4—6. 6—4, 6—4 pe 
Năstase (România) și Connors (S.U.A.).

în turul doi al probei feminine de 
dublu perechea Darmon (Franța), 
Neumanova (Cehoslovacia) a învins 
cu 6—3. 6—3 pe Florența Mihai 
(România). Sato (Japonia). I

Bun venit în România 
căpitanilor regenți 

ai Republicii San Marino!
(Urmare din pag. I)

1973. Dialogul româno-sanmarinez la 
nivel înalt a deschis o nouă etapă în 
evoluția relațiilor dintre România și 
San Marino, pornindu-se de la nece
sitatea de a se asigura participarea 
activă, în condițiile deplinei egalități 
in drepturi, a tuturor statelor, fie ele 
mari, mijlocii sau mici, la soluționa
rea problemelor vieții contemporane, 
in spiritul păcii și în conformitate cu 
interesele popoarelor de a se dez
volta libere și independente.

„în România sînt bine cunoscute și 
prețuite strădaniile poporului san
marinez — întemeietor al uneia din 
cele mai vechi republici din lume — 
pentru păstrarea independenței na
ționale, îndelungatele lui tradiții de
mocratice, eforturile sale de progres 
material și spiritual" — spunea tova

rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei în Republica San Marino.

Cu același prilej, căpitanii regenți 
ai Republicii San Marino exprimau 
profunda simpatie, prietenia, vie a 
poporului sanmarinez față de poporul 
român, relevînd că „San Marino cu
noaște îndeaproape virtuțile poporu
lui român, cunoaște problemele sale, 
aspirațiile sale, eforturile pe care le 
depune in fiecare zi pentru pașnicul 
său progres, lupta pe care el o duce 
pentru idealurile sale".

Poporul român, care așteaptă cu 
interes vizita in țara noastră a ex
celențelor lor căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino, iși exprimă 
convingerea că dialogul la nivel înalt 
de la București va continua cu suc
ces convorbirile fructuoase de acum 
doi ani și adresează cu aceste gîn- 
duri oaspeților urarea tradițională 
de „Bun venit pe pămîntul Româ
niei".

0 străveche republică
Din vîrful „Titanului", un monti- 

cul ce se ridică la 750 metri deasu
pra nivelului mării, se deschide 
spre apus panorama lanțului Ape- 
ninilor, iar spre răsărit coasta în
sorită a Adriaticei ; în jur, pe 
o rază ce rareori depășește 
zece kilometri, se întinde pei
sajul colinelor și văilor verzi ce 
formează teritoriul statului San 
Marino, cea mai mică, dar și cea 
mai veche republică din lume. Pe 
panta muntelui, unde drumul urcă 
în serpentine, se înalță ziduri și 
contraforturi de susținere a terase
lor pe care a fost construită vechea 
capitală — cetate-stat. Aici se află 
centrul istoric, cu principalele mo
numente și instituții guvernamen
tale. Mai sus se profilează pe ce
rul azuriu cele trei bastioane me
dievale, cu ziduri crenelate și tur
nuri semețe — La Guaita, La 
Cesta și Torre del Montelo — cui
bărite pe cele trei piscuri ale* Tita
nului. Veghind parcă asupra oraJ 
șului, aceste piscuri au rămas pînă 
astăzi imprimate pe stema repu
blicii, pe drapele și ziduri, simbol 
al apărării peste secole a ideilor 
de libertate, suveranitate și de
mocrație. atît de scumpe sanmari- 
nezilor.

Acest stat, numărind doar
douăzeci și ceva de mii de locui
tori, ce trăiesc pe un terito
riu de 61 de kilometri pă-
trați, a impus dintotdeauna, stimă 
și admirație pentru prestigiul de 
„stîncă neclintită a libertății" pș 
care și l-a cucerit, cu temeritate, 
legendară, de-a luflgul a 17 secole 
de existență/ întemeiată în anul 
301 de dalmatul Marinus. de la 
care Iși trage numele. Republica 
San Marino a parcurs un drum 
furtunos de-a lungul evului me
diu. în condițiile permanentelor 
primejdii din partea feudalilor ve
cini, atrăgîndu-și mai tirziu, prin 
modestie și fermitate, omagiul lui 
Bonaparte în timpul campani
ei din Italia ; sanmarinezii au 
ilustrat apoi aceste nedezmințite 
virtuți în 1849. cînd au acordat re
fugiu Iui Garibaldi și rămășițelor 
legiunii sale, ca și în timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
cînd au adăpostit peste o sută de 
mii de italieni fără a ceda în fața 
amenințărilor hitleriste.

Pe hartă. San Marino este 
însemnat cu un cerc, simbolul ora
șelor. dar dincolo de legenda car
tografică pulsează o intensă viață 
economică, la care participă întrea
ga populație. Un rol însemnat îl 
deține agricultura ; se cultivă grîu, 
orz. porumb, mici plantații de

măslini, fructe, viță de vie. în ul-' 
timii ani și-au făcut apariția uni
tăți industriale moderne care pro
duc ciment, cărămizi, ceramică, 
textile, articole de piele, precum și 
un șir de întreprinderi alimentare. 
La acestea se adaugă, cu o însemnată 
pondere economică, turismul : circa 
2,5 milioane turiști trec anual pe 
aici, atrași de valoarea monumen
telor istorice, peisajul și ospitalita
tea sanmarinezilor. monezile co
memorative. precum și timbrele 
căutate în întreaga lume și care 
aduc un venit de peste 2 miliarde 
lire. ,

Enclavă pe teritoriul statului ita
lian. care îi respectă statutul au
tonom în baza unor convenții, San 
Marino iși exercită atributele suve
rane pe plan legislativ, economic, 
administrativ, exprimate în tradi
ționale forme democratice : Consi
liul Mare și General (parlamentul), 
format din 60 de membri, aleși la 
fiecare 5 ani prin vot popular. Con
gresul de stat (guvernul), compus 
din 10 membri. Consiliul celor 12, 
care supraveghează aplicarea co
rectă a legilor, doi căpitani-regenți, 
avînd funcția de șefi ai statului, 
precum și organul cel mai repre
zentativ, Arengo, alcătuit din în
suși corpul electoral.

Tabloul complex al vieții politice 
cuprinde aspecte ale activității in
tense ale partidelor — democrat- 
creștin, comunist, social-democrat, 
socialist — adeseori un căpitan re
gent .reprezentînd pe democrat- 
treștini, iar celălalt un partid de 
Iștinga. partidul Comunist, din San 
Marino, care se. bucură de o puter
nică influență, se afirmă ca o forță 
politică ce luptă pentru constituirea 
unei noi majorități, pe baza inten
sificării proceselor unitare pe plan 
politic, social și sindical, pentru 
realizarea unei cotituri democratice, 
cu participarea tuturor elementelor 
democratice și antifasciste ale gru
părilor politice sanmarineze, pen
tru continua înflorire și prosperare 
a statului.

Pe plan extern, statul San Ma
rino dezvoltă relații de pace, prie
tenie și colaborare cu toate țările, 
participă activ la dezbaterea pro
blemelor importante ale vieții in
ternaționale — demonstrînd adevă
rul fundamental al zilelor noastre 
că toate statele, indiferent de di
mensiuni, pot și trebuie să-și spu
nă cuvintul asupra aspectelor ma
jore care frămîntă contemporanei
tatea.

1. RODESCU

tv
DUMINICA, Z9 IUNIE 1975

PROGRAMUL 1

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru eopil: 

Daktarl.
10,00 Viata satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.30 Primii pași In tenis (X). Lec

ții cu Ion Tiriac.
15,55 Virtuozi al arenei.
16.20 Film serial „Dosarele se

crete ale tezaurelor".
17.15 Telex.
17.20 Fotbal : Politehnica Iași — 

Chimia Rm. Vîlcea. Trans
misiune directă de la Iași.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Documentar TV : Modelato

rii de caractere.
20.25 Festivalul comediei. Filmul 

artistic englez „Alerg după o 
stea".

82,00 24 de ore.
82.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2

10,00 — 11,30 Matineu simfonic.
10,00 Film serial pentru copil : co

moara din insulă (II).
20.25 Ora melomanului.
21.15 Telex.
21.20 Muzee și expoziții.
21,40 Film serial : Kojak.

LUNI, 30 IUNIE 1975

In jurul orei 15,30 — pos
turile noastre de radio și te
leviziune vor transmite di
rect de la Aeroportul Inter
national Bucureștl-Otopenl 
ceremonia sosirii căpitanilor 
regenți ai Republicii San 
Marino.

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16,20 Tragerea de amortizare 

ADAS.
16.30 Emisiune In limba maghiari. 
19.00 Familia.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Floarea din grădină — emlsi- 

une-concurs pentru tineri in
terpret! de muzică populară.

20.50 Forum — emisiune social- 
politică pentru tineret.

21.10 Roman-folleton : „Asa s-a 
călit oțelul" — Episodul III.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

t 17,00 Telex.
17,05 Program de clntece patrio

tice.
17.15 Oțelăria la ora ciberneticii.
17.25 Melodii populare.
17.50 Festivalul comediei. Filmul 

artistic sovietic : „Raidul văr
gat".

19.10 Emisiune de versuri clasice șl 
contemporane.

19.25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil s 

Daktarl.
20.25 Biblioteca pentru totl.
21.15 Telex.
21,20 Capitala In actualul cincinal.
21,40 Seară de operetă ; „Gondo

lierii".

FESTIVALUL 
MUZICII DE CAMERĂ

Ieri s-a deschis la Brașov a 
6-a ediție a Festivalului muzicii 
de cameră. In actuala ediție, 
festivalul reunește numeroase 
formații și muzicieni de presti
giu din țară ca și de peste ho
tare, printre care amintim 
ansamblul Operei de came
ră din Varșovia, corul „Ma
drigal", cvartetul „Philarmo- 
nia“ București, orchestra de ca
meră a Filarmonicii din Tg. Mu
reș, cvartetul universitar din 
Cluj-Napoca, ansamblul de cvar
tet al conservatorului ..George

Enescu" din Iași, Orchestra de 
cameră a filarmonicii „Gheor
ghe Dima" din Brașov, iar din
tre soliști, pe violonistul sovie
tic Viktor Tretiakov, soprana 
Zara Doluhanova, violonistul 
Ștefan Ruha, chitaristul spa
niol Pedro Soler etc. Concertele 
vor fi prezentate în sala Teatru
lui dramatic, la Casa armatei. 
Castelul Bran, Cetatea Prejme- 
rului, Bastionul țesătorilor. (Ni
colae Mocanu).

„TULNICUL MOȚILOR"
în orașul Cîmpeni s-a desfă

șurat festivalul cultural-artistic

„Tulnicul moților". Manifestare 
tradițională pentru zona Munți
lor Apuseni, atît de bogată în 
tradiții și obiceiuri populare ro
mânești, ediția din acest an a 
programat in deschidere o se
siune de comunicări și referate 
pe tema : „Trecut și prezent pe 
meleagurile Apusenilor — oglin
dite în monografiile locale". A 
fost prezentat montajul literar- 
muzical-coregrafic : „Din inima 
Tării de Riatră — partidului a- 
ducem slavă". Festivalul a cu
prins. de asemenea, o paradă a 
portului popular și obiceiurilor 
folclorice, spectacole susținute 
de formații de amatori din Cîm

peni, Abrud. Sălciua, Avram 
Iancu. Lupșa etc. (Ștefan Di- 
nică).

CARNET

CULTURAL
CINEMATECA 
TINERETULUI

Din inițiativa comitetului ju
dețean U.T.C., la clubul tinere
tului din municipiul Arad s-a

inaugurat, vineri, o nouă activi
tate. Este vorba de Cinema
teca tineretului, prima de acest 
gen din municipiul și județul 
Arad. în acest cadru vor fi or
ganizate. din două în două săp- 
tămîni, proiecții de filme ur
mate de dezbateri, în program 
figurînd filme românești puse la 
dispoziție de întreprinderea ci
nematografică județeană. (Con
stantin Simion).

„PATRIMONIU 75"
De două săptămîni, sub gene

ricul „Patrimoniu ’75". un com
plex de manifestări cultural- 
educative continuă cu succes în

județul Dîmbovița tradiția „Me
sajelor dîmbovițene in timp". 
Ediția din acest an a „Patrimo
niului ’75“ este marcată de nu
meroase și variate acțiuni care 
conferă manifestării o amplă au
diență. Se detașează dintre a- 
cestea festivalul de poezie pa
triotică „Moștenirea Văcărești- 
lor“, festivalul umorului popu
lar de la Găești „Povestea wr- 
bei", „Zilele Caragiale", „Săp- 
tămina culturală a orașului-sta- 
țiune balneară Pucioasa", ver
nisajul a 3 expoziții de artă 
populară, pictură și sculptură, 
parade ale portului și cîntecului 
popular. (Constantin Soci).

PLENARA FILIALEI IAȘI 
A UNIUNII ARHITECȚILOR

în zilele de 27 și 28 iunie 
s-au desfășurat la Iași lucrări
le plenarei Filialei Iași a Uniu
nii arhitecților din Republica 
Socialistă România. Au parti
cipat specialiști din Capitală și 
din Iași. Plenara a dezbătut 
probleme referitoare la dezvol
tarea urbanisticii lașului, în lu
mina sarcinilor economice și so* 
cial-culturale prevăzute în vii
torul plan cincinal. (Eugeniu Zi- 
dărița).
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ» CIUDAD DE MEXICO

Hrana pentru o populație 
mondială care se dublează" Discursul ministrului afacerilor externe în Adunarea Națională

România situează problema alimentară în cadrul acțiunilor 
îndreptate spre înfăptuirea unei noi ordini politice și economice 

internaționale, intervenția reprezentantului țării noastre
VIENA 28 (Agerpres). — între 25 

și 27 iunie s-a desfășurat la Alpbach 
(Austria), sub egida societății „Co
legiul austriac" și a Clubului de la 
Roma, o conferință internațională cu 
tema „Hrana pentru o populație 
mondială care se dublează". Rapor
tul, prezentat de H. Lim-Linnemann 
(Olanda), a relevat că marile resur
se nepuse Încă în valoare sînt în 
măsură să asigure hrana omenirii în 
deceniile următoare. Este necesar 
pentru aceasta să se modifice de ur
gență mecanismele internaționale 
care acționează în defavoarea țărilor 
în curs de dezvoltare.

★
ROMA 28 (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat, simbătă, lucrările 
Consiliului mondial al alimentației.

în cadrul ultimei ședințe, desfă
șurată în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă, reprezentanții celor 38 
de țări membre ale consiliului au 
aprobat crearea unui fond în valoa
re de 1 miliard de dolari, destinat 
anual sprijinirii eforturilor de dez
voltare în domeniul agricol, și asi
gurarea unei cantități anuale de 10 
milioane tone cereale necesară apli
cării programelor de ajutorare a ță
rilor care au mari dificultăți în do
meniul alimentar. Acest nivel ur
mează a fi menținut în următorii 
trei ani.

Reprezentantul României, Mircea 
Malița, a înfățișat poziția țării noas
tre, care situează problema alimen
tară în cadrul acțiunilor îndreptate 
■pre o nouă ordine politică și eco
nomică mondială, așa cum au fost 
înfățișate de președintele Rominiei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și experiența României în realizarea 
de proiecte comune cu țările in curs 
de dezvoltare.

La această conferință au participat 
oameni de știință, diplomați, repre
zentanți ai unor 
ționale.

*
Luînd cuvîntul 

presă organizată 
președintele consiliului, Sayed Ma- 
rei, a apreciat că încheierea primei 
reuniuni a acestui organism — creat 
de Conferința mondială a alimenta
ției, desfășurată în luna noiembrie 
anul trecut, la Roma — reprezintă 
un succes al eforturilor vizînd asi
gurarea unui cadru internațional a- 
decvat în lupta împotriva subnutri
ției și foametei. El a subliniat dă 
lucrările consiliului au demonstrat 
voința și angajamentul politic al na
țiunilor — traduse în prezent în ini
țiative și acțiuni concrete — de a e- 
labora o strategie concertată de com
batere a foametei în viitorii ani.

organisme interna-

la conferința de 
sîmbătă dimineața,

încheierea colocviului internațional
de la

Propuneri prezentate de delegația României
CIUDAD DE MEXICO 28 — Co

respondentul Agerpres transmite : în 
continuarea dezbaterilor generale cu 
privire la obiectivele și sarcinile A- 
nului Internațional al Femeii și la 
participarea femeilor la lupta pentru 
întărirea păcii, au luat cuvîntul vor
bitori reprezentînd alte 27 de țări.

Paralel cu dezbaterile din ședințele 
plenare ale conferinței, o. susținută 
activitate se desfășoară în cele două 
comisii de lucru. în prima comisie, 
care examinează planul mondial de 
acțiune, delegația Republicii Socia
liste România a propus înscrierea in 
acest document a trei amendamente 
referitoare la sprijinul ce trebuie a- 
cordat țărilor în curs de dezvoltare, 
în vederea integrării femeii în pro
cesele de dezvoltare socială și eco
nomică ; necesitatea întăririi păcii și 
a realizării dezarmării generale e- 
fective, în primul rind a dezarmării 
nucleare, ca o condiție esențială a 
întăririi și dezvoltării cooperării In
ternationale și necesitatea asigurării 
egalității accesului Ia formația șco
lară și profesională de toate gradele, 
corelat cu necesitățile economiei.

în comisia a doua — care abor
dează tendințele și schimbările ac
tuale în condiția femeii și a bărba
tului. obstacolele ce stau în calea 
egalității și a participării femeilor la 
procesele de dezvoltare — delegația

tării noastre a prezentat proiectul 
de rezoluție „Femeia și dezvoltarea". 
Documentul subliniază necesitatea 
realizării dezarmării generale și to
tale, în primul rînd a celei nucleare, 
instaurării unei noi ordini economice 
Internationale, a legiferării de către 
toate guvernele a drepturilor femeii, 
precum și a elaborării unei Carte a 
drepturilor acesteia.

PORTUGALIA

Măsuri de întărire 
a organismelor 

de conducere

PARIS 28 (Agerpres). — în dis
cursul pronunțat vineri, la deschi
derea dezbaterilor Adunării Na
ționale Franceze asupra politicii ex
terne. titularul acestui portofoliu, 
Jean Sauvagnargues, a reafirmat că 
Franța dorește să. rămină stăpînă a 
destinului său și să își 
singură politica externă, 
du-și cu scrupulozitate 
tele Internationale.

Ministrul de externe 
subliniat că tara sa va 
continuare la realizarea 
de cooperare internațională. Referin
du-se la relațiile dintre țările indus
trializate și statele în curs de dez
voltare. el a arătat că inițiativele 
Franței urmăresc realizarea unui nou 
echilibru — politic și economic -« 
de natură să asigure comunității 
internaționale „minimul necesar de 
stabilitate, fără de care nu există 
progres durabil pentru nimeni". Vor
bitorul a apreciat, totodată, ca pozi
tiv bilanțul Conferinței asupra ener-

stabilească 
respectîn- 

angajamen-

francez a 
contribui in 

idealurilor

giei și problemelor economice com
plexe, convocată la inițiativa Franței, 
considerînd că ..tendința spre con
fruntare a fost oprită, toate statele 
declarîndu-se’ în prezent convinse 
de necesitatea continuării dialogului".

Ministrul francez 
menea, contribuția 
drul procesului de 
Vest, subliniind că 
socialiste constituie unul dintre as
pectele majore ale politicii externe a 
Franței.

Jean Sauvagnargues s-a referit. în 
continuare, la evoluția situației din 
Orientul Apropiat, arătînd că guver
nul francez este favorabil reglemen
tărilor parțiale, cu condiția ca ele să 
conducă la o soluție de ansamblu. în 
calitatea sa de membru permanent 
al Consiliului de Securitate, Franța 
dorește să participe la discutarea și 
aplicarea garanțiilor internaționale 
pe care va trebui să le includă o re
glementare de pace — a menționat 
el.

a evocat, de ase- 
tării sale în că
dești ndere Est- 
relațiile cu țările

ALGER 28. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : După patru zile 
de dezbateri în plen și pe comisii, la 
Alger a luat sfîrșit colocviul pe tema 
„Noua ordine economică internațio
nală", care a reunit peste 50 de per
sonalități proeminente ale vieții po
litice și economice de pe toate con
tinentele.

în încheierea dezbaterilor a fost 
adoptat un document în care sînt ex-

puse mijloacele care să permită con
cretizarea rezoluțiilor și ■ planurilor 
de acțiune adoptate de către a șasea 
sesiune extraordinară a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, precum și a prevederilor 
Cartei drepturilor și îndatoririlor 
economice ale națiunilor. Documen
tul cuprinde, de asemenea, o redefi- 
nire a conceptelor de dezvoltare și 
de cooperare internațională.

Convorbiri 
bulgaro-algeriene
ALGER 28 (Agerpres). — La Al

ger au început convorbirile oficiale 
între șeful statului algerian, Houari 
Boumediene, și Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, care a sosit în Algeria în
tr-o vizită de prietenie.

Convorbirile se referă la aspecte 
ale relațiilor dintre cele două țări și 
la probleme ale situației internațio
nale.

I»1

Declarațiile președintelui 
Boumediene

ALGER 28 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului mexican 
„Excelsior", șeful statului algerian a- 
preciază că soluționarea crizei eco
nomice actuale rezidă în inițierea 
unui dialog constructiv între diferi
tele părți direct implicate.

între țările dezvoltate șl cele tri 
curs de dezvoltare — a spus preșe
dintele Boumediene — există o strîn- 
să dependență, dat fiind că lumea 
occidentală e tributară în mare mă
sură materiilor prime furnizate în
deosebi de lumea a treia ; la rîndul 
lor, statele în curs de dezvoltare con
stituie o imensă piață capabilă să ab
soarbă producția țărilor industriali
zate. Dar pentru aceasta e necesar ca 
noi să vindem materiile prime de 
care dispunem la prețuri juste.

BRUXELLES

Poporul din Timor va decide 
singur asupra viitorului 

său politic**
MACAO 28 (Agerpres). — Confe

rința de la Macao, consacrată exami
nării ansamblului problemelor legate 
de decolonizarea Arhipelagului Ti
mor, teritoriu administrat din secolul 
al XVI-lea de Portugalia, și-a în
cheiat lucrările, dind publicității un 
comunicat ,în care sînt consemnate 
etapele, principiile și mecanismul 
procedurilor de decolonizare a Ti- 
morului.

Participanțiî la conferință -r. se 
arată în comunicatul final al lucră
rilor — afirmă dreptul poporului din 
Timor la autodeterminare și inde
pendență și subliniază că „singurul 
autorizat să hotărască asupra desti
nelor politice ale Timorului este po
porul din acest teritoriu".

Cesar Mouzinho, președintele 
Uniunii Democratice a Timorului, a 
declarat că „poporul din Timor este 
ferm hotărît să soluționeze singur 
problemele legate de viitorul poliție 
al arhipelagului".

Partidul Comunist 
Dominican se pronunță 
pentru unitatea tuturor 

forțelor democratice

LISABONA 28 (Agerpres). — Con
siliul Revoluției din Portugalia a 
hotărît să creeze. în cadrul acestui 
organism, două noi comisii însărci
nate cu rezolvarea problemelor cu
rente — Comisia centrală și Comi
sia executivă — pe lingă cele poli
tică și militară existente, anunță 
comunicat publicat sîmbătă la 
sa bona.

Comunicatul precizează că deși 
niile generale ale orientării politice 
continuă să rămînă în atribuția ex
clusivă a Consiliului Revoluției, Co
misia centrală ia hotărîri în proble
mele curente' care depășesc capaci
tatea de decizie a celorlalte organe 
restrînse ale consiliului, ia în con
siderare analizele și negocierile Co
misiei politice și emite opinii și re
comandări destinate guvernului pro
vizoriu și organelor administrației 
publice.

în legătură cu Comisia politică, 
documentul arată că aceasta are ro
lul de a rămîne în contact perma
nent cu guvernul și forțele politi
ce. inclusiv partidele și, îndeosebi, 
cu cele din coaliția guvernamentală, 
ca și cu organizațiile sindicale și de 
masă.

Consiliul Revoluției a hotărît, tot
odată. crearea unei poliții judiciare 
militare și a aprobat un decret-lege 
privind constituirea unui Tribunal 
militar special, care urmează să ju
dece persoanele 
ti va de lovitură 
11 martie.

un
Li-

H-

implicate în tenta- 
de stat eșuată din

Se consolidează puterea revoluționară 
în Vietnamul de sud

SAIGON 28 (Agerpres). — în iu
nie, a doua lună de la eliberarea de
plină, populația din Saigon, sub conf 
ducerea administrației revoluționare, 
a continuat să participe cu însufle
țire la intensele activități desfășu
rate în vederea redresării economiei, 
vindecării rănilor de război și nor
malizării vieții în general — relevă 
agenția Giaiphong.

Sub lozinca „întreaga administra
ție în miinile poporului", pînă în 
prezent, în vederea realizării planu
rilor și politicii revoluționare, în Sai
gon au fost create 21 de comitete 
populare revoluționare districtuale, 
91 comitete de cartier și 492 pe sub
diviziuni de cartier. Paralel cu for
marea de comitete populare revolu
ționare la diverse niveluri, sînt 
create și organizații ale muncitori
lor, țăranilor, tineretului, femeilor, 
cadrelor didactice, care grupează 
în rindurile lor mii de membri.

în iunie, administrația revoluțio
nară a rezolvat probleme urgente, 
ca ajutorarea populației înfometate, 
asigurarea cu mijloacele necesare a 
miilor de 
toarcă în

persoane dornice să se în- 
satele natale părăsite din

cauza războiului, menținerea ordinii 
și securității în oraș.

Un alt aspect important al activi
tății administrației revoluționare este 
cel privind înlăturarea șomajului 
moștenit de la vechiul regim și re
punerea în funcțiune a unităților in
dustriale și meșteșugărești din oraș. 
Noua administrație a autorizat re
deschiderea cîtorva sute de compa
nii, fabrici, firme și întreprinderi, 
în arondismentul 11 din Saigon, de 
pildă, au reintrat în funcțiune 13 
întreprinderi particulare, oferind 
locuri de muncă pentru 3 000 de oa
meni.

De asemenea, mari succese s-au 
obținut pe calea organizării munci
torilor și celorlalți salariați în sindi
cate. Astfel, pînă în prezent, în Sai
gon au fost organizate 12 uniuni sin
dicale și 200 sindicate de întreprin
dere, cu un număr de peste 20 000 
membri.

în sfîrșit, agenția Giaiphong sem
nalează organizarea unor activități 
și cursuri de reeducare pentru 40 000 
de foști soldați ai regimului de la 
Saigon, în vederea reîncadrării aces
tora in noua societate a Vietnamului 
de sud, liber și independent.

HAVANA 28 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat agenției Prensa La
tina, secretarul general al Partidu
lui Comunist Dominican (P.C.D.), 
Narciso Isa Conde, a evidențiat fap
tul eă „Republica Dominicană tră
iește momentul regrupării și re
structurării forțelor politice", un rol 
important revenind în acest context 
P.C.D., în vederea strîngerii unității 
tuturor forțelor de stînga. „Unitatea 
forțelor revoluționare, de stingă, și 
unitatea forțelor democratice antiim- 
perialiste trebuie să se realizeze pe 
baze programatice definite" — a 
precizat Isa Conde.

în altă ordine de idei, referindu-se 
la criza economică prin care trece In 
prezent Republica Dominicană, secre
tarul general al P.C.D. a relevat im- 
portanta dezvoltării unei largi coope
rări cu țările socialiste, în vederea 
consolidării economiei naționale și 
soluționării unor probleme acute ale 
acesteia.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri ltalo—sovie

tice. Președintele Italiei, Giovanni 
Leone, l-a primit, la 28 iunie, pe 
Andrei Gromîko,_ ministrul afacerilor 
externe al U 
a avut loc o c 
reia au fost c 
relațiilor italo- 
international.; dv __  _. .__

întrunirea ttuală a Aso
ciației de prietenie Japo- 
nia-Bomânia • 8Vut loc sîm- 
bătă. A fost examinat programul da 
activități și de pregătiri în vederea 
celei de-a XX-a aniversări a asocia
ției.

S.S. Cu acest prilej 
orbire, în cadrul că- 

jate probleme alo 
, _ itice și problema 
®v#teres comun.

Pentru unificarea mișcă
rii împotriva armelor nu
cleare» Tokio a avut loc o con
ferință consacrată unificării mișcării 
japoneze împotriva armelor nucleare, 
la care au participat reprezentanți 
ai partidelor comunist și socialist, ai 
Consiliului General al Sindicalelor 
(SOHTO), Federației sindicatelor In
dependente (Churitsu Roren), ai Co
mitetului Japonez pentru Pace, ai 
Conferinței oamenilor de știință și 
ai Consiliului japonez al organiza
țiilor victimelor bombelor atomice.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

In dezbatere: dezideratul noii

ordini economice internaționale
Instaurarea unei noi 

ordini economice mon
diale, înlocuirea ve
chilor raporturi, baza
te pe dominația țărilor 
bogate asupra celor 
sărace, prin relații de 
respect mutual și de 
colaborare internațio
nală egală în drep
turi. în vederea dez
voltării vastelor zone 
ale globului aflate în 
stare de subdezvoltare 
sau în curs de dezvol
tare, sînt tot mai larg 
recunoscute ca una 
din cele mai acute 
probleme ale contem
poraneității.

La nivelul diferite
lor guverne, ca și al 
unor organisme inter
naționale se manifes
tă preocupări și au 
loc interesante dezba
teri. care relevă în
semnătatea acestei 
probleme si preconi
zează elaborarea unor 
programe de acțiune. 
La finele lunii mai, 
reuniunea Consiliului 
O.C.D.E. afirma hotă- 

' firile acestui orga
nism de a proceda la 
un cuprinzător exa
men al relațiilor din
tre cele 23 de state 
membre și țările In 
curs de dezvoltare. în 
scopul identificării u- 
nor modalități con
structive de dialog și 
cooperare, susceptibile 
de a fi abordate ..în 
oricare cadru adec
vat". îndeosebi la 
viitoarea sesiune ex
traordinară a Adunării 
Generale a O.N.U.. ce 
urmează să aibă loc 
In toamnă.

Această problemă a 
făcut 
ample 
prinse 
Pieței 
naliză 
cluzii converg 
necesității de a se 
dopta „o politică clară 
și constructivă. In ra
port cu revendicările 
țărilor în curs de dez
voltare". Potrivit co
misiei. această politi-

obiectul unei 
analize Intre- 

de Comisia 
comune — a- 
ale cărei con- 

asupra 
a-

că ar lua In conside
rare obiective ca sta
bilirea unor preturi 
echitabile și stimula
tive. atit la materiile 
prime, cît și la produ
sele industriale, fără- 
fluctuații excesive și 
asigurînd un echili
bru pe termen lung 
între producție si con
sum ; stabilitatea în
casărilor din exporturi 
ale țărilor în curs de 
dezvoltare : instituirea 
unui tratament prefe
rential pentru țările 
cele mai sărace ; sta
bilitatea aprovizionării 
cu materii prime a ță
rilor consumatoare.

Nu este mai puțin 
adevărat că în legătu
ră cu acest 6ubiect 
persistă încă neclari
tăți. se mai fac auzite 
opinii anacronice. 
Pentru clarificarea u- 
nor aspecte privind 
noua ordine economi
că mondială, la Haga 
a avut loc. sub condu
cerea reputatului eco
nomist olandez, profe
sorul J. Tinbergen din 
Rotterdam, un coloc
viu international cu 
participarea unui mare 
număr de specia
liști din 14 țări oc
cidentale. Raportul fi
nal al reuniunii Își 
propunea ca scop să 
dea răspuns la între
bările : „Ce trebuie 
înțeles prin «noua or
dine economică mon
dială», pentru care se 
pronunță un mare nu
măr de țări ?" ; „Ce 
formulă de «nouă or
dine economică inter
națională» poate fi re
comandată oamenilor 
politici și comunității 
mondiale, ordine aptă 
să răspundă celor mal 
presante nevoi ale lu
mii actuale, precum și 
aspirațiilor probabile 
ale generațiilor vii
toare

Desigur, concepțiile 
exprimate In jurul a- 
cestei tematici au fost 
variate, dar însuși 
subiectul dezbaterii.

tnsăși abordarea pro
blemei și străduințele 
de a-i găsi răspunsuri 
oglindesc deosebita sa 
actualitate. Remarca
bil de subliniat este și 
faptul că specialiștii 
reuniți în capitala O- 
landei au relevat. în 
unanimitate. inadmi- 
sibilitatea actualelor 
raporturi dintre țările 
bogate și cele sărace. 
Din acest punct 
vedere, deosebit 
importantă este 
cluzia reuniunii, 
forma unui substantial 
raport, care apreciază 
că scopul fundamental 
al comunității mon
diale trebuie să-l con
stituie realizarea — 
prin eliminarea deca
lajelor tot' mai pro
funde între zonele in
dustrializate si cele 
subdezvoltate ale glo
bului — a unui nivel 
de bunăstare decent și 
rezonabil pentru toti. 
bazat pe spiritul de 
echitate șl justiție uni
versală.

Autorii 
lui citat 
în acest 
dezvoltate, 
populație 
în prezent de venituri 
în medie de 13 ori su
perioare fată de me
dia din țările sărace, 
vor trebui. între altele, 
să contribuie cu re
surse apreciabile la 
constituirea unui fond 
ad-hoc pentru inves
tiții în țările slab dez
voltate.

Desigur. problema 
creării noii ordini 
conomice 
cit politice 
deosebit de 
ea comportă 
cum a 
tine în 
vent
— un 
atît de 
implică eforturi 
prii maxime ale 
poarelor țărilor în curs 
de dezvoltare, eforturi 
care să fie în mod 
real și eficient spriji-

nite de statele avan
sate industrial, o lar
gă cooperare interna
țională. cu participa
rea activă a tuturor 
statelor lumii, indife
rent de mărime, grad 
de dezvoltare sau 
structură social-poli- 
tică. în acest sens, 
programul concret al 
edificării unei noi or-

dini economice și poli
tice mondiale, formu
lat la
XI-lea 
nostru
Nicolae .... 
dovedește încă o dată 
caracterul profund re-J

Congresul al 
ai partidului 
de tovarășul 
Ceaușescu, își

primeniri fundamen
tale în actualele 
porturi economice 
politice se afirmă 
mai mult ca un
biect prioritar de dez
batere, dar Și de ac
țiune practică.

Bursa de valori din Lon
dra 8 a’-'ns ce' mai scâzut nivel al 
cursurilor din ultimele două luni 
și jumătate, indicele industrial „Fi
nancial Times" coborînd sub nivelul 
de 300 puncte. Reducerea se dato
rează, potrivit experților, eroziunii 
continue din ultimul timp a lirei 
sterline.

greacă la 24 februarie, Consiliul ju
decătoresc al Tribunalului militar 
permanent din Atena a emis o ordo
nanță de punere sub acuzare împo
triva a 21 de ofițeri, pentru delic
tul de „asociere în vederea rebeliu
nii". Conducătorul mișcării ilegala 
era generalul Dimitrios Ioanidis, 
fost comandant al politiei militare.

Festivalul internațional 
al filmului din Berlinul oc
cidental aflat Ia cea de-a 25-a 
ediție, a debutat vineri seara. Juriul 
festivalului a selectat spre a parti
cipa la competiția pentru trofeul 
„Ursul de aur" 23 de pelicule din 18 
țări, printre care și filmul româ
nesc „Comedie fantastică". în regia 
lui Ion Popescu-Gopo.

LIMA

de 
de 

con- 
sub

documentu- 
consideră că 
scop țările 

a căror 
beneficiază

e-
- șl impli-

— este 
vastă și

— așa 
susținut Si sus- 

mod consec- 
țara noastră 
ansamblu tot 

vast de măsuri.
pro- 
po-

alist și necesar. .
Imperativ arzător al 

prezentului, noua or
dine. înfăptuirea unor

ra-
și 

tot 
su-

N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI

întregul comerț exterior 
al Perului se a^a *n prezent in 
miinile statului — a arătat ministrul 
peruan al comerțului, general Luis 
Arias Graziani, 
nută la Centrul 
lităre.

într-o expunere ti
de înalte studii mi-

internațional.
Asociației de studii

— ~~ l \
„Grupul undin": eforturi tonjugute 

pentru depușireu subdezvoltării
Recent, la Lima a 

avut loc o sesiune ex
traordinară a țărilor 
din așa-numitul „grup 
andin" — sesiune 
care a prilejuit o tre
cere în revistă a re
zultatelor obținute pe 
calea transpunerii în 
viață a obiectivelor 
stabilite In urmă cu 
șase ani prin acordul 
de la Cartagena (Co
lumbia). Prin acordul 
amintit, cinci state la- 
tino-americane, Boli
via, Columbia, Chile, 
Ecuador și Peru (că
rora li s-a adăugat In 
1973 și Venezuela) au 
pus bazele unui orga
nism continental, con
ceput ca un instru
ment de facilitare a 
comerțului dintre ță
rile membre, de con- 
Îugare a eforturilor 
or în vederea crește

rii și diversificării 
producției industriale, 
accelerării progresu
lui lor economic.

După cum se știe, în 
anii ce au trecut de 
la încheierea acor
dului amintit, In via
ța social-politică a u- 
nora din țările mem
bre ale „grupului an
din" au avut loc nu 
puține transformări — 
în majoritatea aces
tora evoluții pozitive, 
inregistrîndu-se insă 
și involuții. Cu toate 
acestea, anumite idei 
de bază ale „acordului 
cartagenez" — respec
tiv, conjugarea acțiu
nilor în vederea spri
jinirii eforturilor pro
prii ale țărilor în 
curs de dezvoltare

pentru depășirea sub
dezvoltării — și-au 
menținut actualitatea. 

Dezbaterile de la 
Lima au permis relie
farea unui șir de ac
țiuni pozitive in sfe
ra cooperării economi
ce dintre țările mem
bre. Numeroși vorbi
tori au ținut astfel să 
reliefeze efectul salu-

■ tur pe care I-aU avut 
asupra schimburilor 
economice reducerea 
reciprocă a tarifelor 
vamale (pînă în pre
zent cu 40 la sută) și 
aplicarea unui trata
ment preferențial Bo- 
liviei și Ecuadorului, 
țări cu economie mai 
rămasă în urmă. In ca
zul cărora tarifele au 
fost total abolite pen
tru 50 la sută din ex
porturile lor. Pe de 
altă parte, măsurile 
întreprinse tntr-o se
rie din aceste țări 
pentru o valorificare 
mai largă și mai efi
cientă a resurselor na
ționale au contribuit la 
o extindere considera
bilă a relațiilor co
merciale ale statelor 
respective.

O importantă reali
zare a grupului andin 
o constituie 
prevederilor 
dul de la 
cu privire 
rificarea 
legătură cu activi
tatea capitalului stră
in. Este vorba in 
primul rind de asigu
rarea controlului na
tional în sectoare de 
bază ale producției și 
serviciilor. Se cuvine a

aplicarea 
din acor- 
Cartagena 

la cla- 
pozitiilor în 
cu

fi relevat faptul că 
în majoritatea țărilor 
grupului andin se afir
mă linii de politică 
economică ce reflectă 
tot mai pregnant voin
ța și hotărirea lor de 
promovare și apărare 
a intereselor naționa
le, atit prin măsurile 
luate pentru restabili
rea suveranității asu
pra resurselor natura
le înstrăinate, cit și 
prin crearea unor 
capacități proprii pen
tru valorificarea in
dustrială a acestora.

Se extinde, totodată, 
colaborarea dintre ță
rile andine In direcția 
dezvoltării Industriale, 
prin luarea în consi
derare a Intereselor 
fiecăreia șl a posibi
lităților de conlucrare 
In producție. în virtu
tea prevederilor acor
dului de la Cartagena, 
s-a inițiat coordonarea 
unor programe de dez
voltare 
Astfel, In 
elaborate 
programe 
voltarea întreprinderi
lor din ramura metal- 
mecanică.

La Lima și In alte 
capitale ale țărilor 
acordului de la Car
tagena a fost reafir
mată încrederea în 
capacitatea grupului 
andin de a acționa ca 
un factor stimulator al 
cooperării. In scopul 
accelerării progresului 
economic al națiunilor 
din zonă.

industrială. 
1972 au fost 

asemenea 
pentru dez-

Eugen POP

Colocviu
Sub auspiciile 
românești din R. D. Germană, la U- 
niversitatea „Karl Marx" din Leip
zig a avut loc colocviul internațio
nal „Probleme 
tării lexicului 
nesc", la care 
te actuale ale 
mâne moderne 
tații. Au participat cadre universi
tare de la universitățile din Ber
lin. Leipzig și Halle, precum și re
prezentanți ai universităților din 
București și Cluj-Napoca.

Guvernul britanic 8 hotSrlt 
să înceteze blocada împotriva Rho- 
desiei efectuată în largul portului 
mozambican Beira, instituită în urmă 
cu nouă ani in scopul facilitării tra
ducerii în viață a sancțiunilor eco
nomice adoptate contra regimului 
rasist de la Salisbury. Edward Row
ling, secretar de stat adjunct la Mi
nisterul pentru problemele Common- 
wealth-ului, a precizat că. după pro
clamarea independenței 
lui, efectuarea blocadei, 
obiectiv împiedicarea 
rhodesiene de petrol, 
necesară.

Mozambicu- 
care avea ca 
importurilor 

nu mai este

și metode ale cerce- 
social-politic româ- 

s-au discutat aspec- 
culturii și limbii ro- 
în contextul romani-

Primul ministru al Lu
xemburgului, Gaston Thorn-8 
sosit sîmbătă la Atena, într-o vizită 
oficială. El a avut, în aceeași zi, o 
primă rundă de convorbiri cu omo
logul său grec, Constantin Karaman
lis, și cu ministrul de externe. Dimi
trios Bitsios. Gaston Thorn a fost 
primit, de asemenea, de președintele 
Republicii Elene, Constantin Tsatsos.

Alegere. Andr^ Bord, secretar 
de stat pentru problemele foștilor 
combatanți, a fost ales, sîmbătă, se
cretar general al Uniunii Democra
ților pentru Republică — cea mai 
importantă formațiune politică a ma
jorității guvernamentale din Franța. 
El îi succede primului ministru 
Jacques Chirac, care și-a prezentat 
demisia din această funcție în urmă 
cu două săptămîni. în • vîrstă de 52 
de ani, Andrâ Bord este deputat în 
Adunarea Națională din 1958.

în urma anchetelordesfă' 
șurate în legătură cu tentativa de 
complot descoperită în armata

Președintele S.U.fl., Gerald 
Ford, a adresat Congresului un me
saj în care cere prelungirea preve
derilor legii privind normele de 
poluare maximă admise pentru auto
mobile. Prelungirea efectelor aces
tei legislații, afirmă președintele, va 
avea o influență semnificativă asu
pra eforturilor depuse la nivel na
țional pentru a preveni creșterea 
poluării.

Cinci săptămini în Cosmos
Noi experiențe la bordul stației științifice „Saliut - 4'

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 28 
Iunie s-a Încheiat cea de-a cincea 
săptămînă de zbor orbital al cosmo- 
nauților sovietici Piotr Klimuk și 
Vitali Sevastianov, la bordul stației 
științifice „Saliut-4“. Sîmbătă, echi
pajul a încheiat și ciclul de patru 
zile al cercetării complexe a supra
feței Terrei în probleme de interes 
pentru economie.

Cosmonauții execută cercetările 
menținind contacte permanente cu 
observatoarele astronomice de pe te
ritoriul Uniunii Sovietice. In cazul 
în care se oȘservă noi explozii și 
pete pe Soare, observatoarele te
restre transmit operativ informațiile 
la bordul lui „Saliut-4“, iar cosmo
nauții îndreaptă obiectivul 
lui orbital „OST-1" spre 
pectivă de oe suprafața 
zilei.

Paralel se fac cercetări 
stelelor — surse.de radiații 
Potrivit calculelor astrofizicienilor, 
emanațiile de radiații Roentgen ale

telescopu- 
zona res- 

astrului

și asupra 
Roentgen.

uneia dintre stelele din constelația 
„Scorpionului" sînt de cîteva ori mai 
puternice decît radiațiile Roentgen, 
de lumină și căldură, ale Soarelui.

Din informațiile transmise de 
agenția T.A.S.S. de la Centrul de di
rijare a zborului reiese că și-au tre
cut cu succes examenul și labora
toarele automate pentru urmărirea 
evoluției plantelor mari în condiții 
de imponderabilitate. în luna care a 
trecut de la însămințările de ceapă 
și mazăre, „straturile cosmice" sînt 
acoperite de o verdeață deasă. Cos
monauții urmăresc, de asemenea, cu 
regularitate și alte mostre biologice 
aflate in laboratoarele lui „Saliut-4“. 
în ampule au apărut deja cîteva ge
nerații ale musculiței drosophilla.

De la Centrul de dirijare a zboru
lui se anunță că starea sănătății lui 
Klimuk și Sevastianov este bună. 
Zborul stației științifice orbitale so
vietice — precizează agenția T.A.S.S. 
— continuă.

DE PR1TUIINDEN1
• FILMUL „GAROA

FELOR ROȘII". In cad’ul 
actualului festival al filmului 
documentar de la Salonic (G. e- 
cia), o primire aparte, deosenit 
de caldă, a fost rezervată u ei 
producții franceze realizate de 
Vera Delmont, inspirată de eve
nimentele din primăvara anul a 
trecut ce au dus la răsturnar i 
regimului fascist din Portugalia 
Intitulat „Garoafele roșii ale 1 i 
aprilie", acest reportaj cinema • 
tografic și-a atras adeziunea 
imediată, atît a publicului, cît 
și a criticii, prin forța sa de e- 
vocăre, prin imaginile sugestive 
ale Portugaliei muncitorilor și 
țăranilor treziți la o viață nouă.

• O NOUĂ TEOR’E 
DESPRE CANCER. Cun 
cutul savant Albert Szent- 
Gyorgyi (descoperitorul vitami
nei C) a prezentat — în cadrul 
unei reuniuni a laureaților pre
miului Nobel desfășurată în lo
calitatea Lindau, din R.F.G.
o nouă teorie cu privire la oi 
ginea cancerului. Procesul ca 
controlează înmulțirea sau nci 
mulțirea celulelor — afirmă 
— este de natură electrom 
netică. în cazul cancerului, 
cest proces este dereglat. C 
ce oprește. Ia oamenii sănă 
divizarea excesivă a ceh 
este un cimp magnetic stir 
de electronii — numiți < 
„radicali liberi" — din mo 
Iele componente ale celu 
Cînd acest cîmp magnetic 
sește, controlul creșterii ce! 
este inhibat și, atunci, poa’ 
naștere cancerul. Savantul 
cunoscut însă că nu poat 
plica de ce celulelor cane, 
le lipsește acest cîmp magi 
adăugind că aceste cercetări 
numai un prim pas pe o 
nouă.

• RECORD TEAKi/f 
Piesa „Valentin și Valentina", a 
dramaturgului sovietic Mihail 
Roșcin, jucată și pe scenele 
noastre, se numără printre lu
crările preferate ale spectatori
lor sovietici de teatru. în sta
giunea 1974/1975, piesa a fost 
prezentată In 2 500 de spectaco
le, jucate în 74 teatre.

• O CENTRALĂ ELEC
TRONICĂ DE DIRIJARE 
A CIRCULAȚIEI a intrat * 
funcțiune la Leipzig. Densitatea 
circulației în anumite puncte 
este supravegheată de la un ta
blou de comandă. Un calculator 
pe bază de program selecțipnen- 
ză soluțiile cele mai favorabil 1 
pentru reglementarea circul. - 
ției. Pe culoarele de asfalt ale 
magistralelor Leipzigului, al 
doilea oraș ca mărime din 
R.D.G., au fost implantați de
tectori care comunică centralei 
numărul autovehiculelor și vi
teza de circulație. Centrala e- 
lectronică prelucrează aceste in
formații și declanșează automat 
instalațiile de semnalizare.

• SURPRIZA ÎN LU
MEA HIPISMULUI. In 
statul australian Queensland a 
murit, în vîrstă de 88 ahi. Bill 
Smith, vestit jocheu în tinere
țea Iui. Spre marea surpriză a 
admiratorilor săi, la întocmirea 
formalităților pentru eliberarea 
certificatului de deces, doctorul 
a constatat că Bill era de fap! .. 
femeie. Ea a fost înmormîni 
sub numele de Wilhelm 
Smith.

• HAȘIȘ PENTRl 
CALORIFERE. Instalați ». 
de încălzire ale clădirii mu
nicipalității orașului austriac 
Salzburg au funcționat vin i, 
timp de cîteva minute, pe b ă 
de... hașiș. Neobișnuitul c n- 
bustibil provenea din cantită ile 
confiscate de poliție în tin pul 
raziilor efectuate în oraș, în ve- i 
derea combaterii traficului și 
consumului de droguri. Sub 
controlul autorităților de resort,
a fost distrusă, astfel, o canti
tate de 300 kg de cannabis ( 
nepă indiană) care, corner--' 
zată la bursa neagră, ar fi 
traficanților importanta s 
de zece milioane de șilingi

• PENTRU PROT 
ȚIA BALENELOR. Corn.»,, 
internațională pentru pescuitul 
balenelor a anunțat vineri, la 
Londra, realizarea unui a- ! 
privind reducerea cu aproxim, 
tiv 5 000 a numărului cetaceelo 
ce vor putea fi vinate în vi’’ 
rul sezon. Experții aprecia? 
această hotărîre reprezinți i 
pas important în eforturile 
ternaționale vizînd proteja a 
tuturor speciilor de balene in - 
potriva pericolului de dispar: 
(în cursul sezonului trecu’. ■ 
mărul balenelor vinate i.: 
treaga lume a fost de 37:’ 
Este pentru prima dată cîn<
for internațional stabilești 
cotă maximă pentru vînarea b 
lenelor în toate oceanele luni.'.

• PRIMUL AUTOMG 
BIL BRITANIC CU JC 
TOR ELECTRIC, „Enfiel
8 000", se prezintă ca un v ht 
cu două locuri, de dime is 
reduse, capabil să se depluse 
foarte silențios, cu viteza de 
km/oră. Conceput în spi 
pentru deplasările în ort n.i 
croautomobilul (produs in 
rie) este lipsit de cutie d ■ 
teze, fiind alimentat de out 1 
terii ce pot fi reîncărc, t I
timpul nopții prin simpla 
nectare la rețeaua elec

• TORT FESTIV.
riații unui magazin d'n 
Francisco intenționează : 
ticipe într-un mod origina! 
festivitățile ce vor marca, 
viitor, cea de-a 200-a aniver 
a Zilei independenței Sta: 
Unite : ei vor face un tort ui 
înalt de 10 metri și în greu :ai. 
de 16 tone. Autorii „proiectu ui 
se mindresc încă de pe a< i i 
cu viitoarea performanță, 
mînd că tortul va fi cu do 
tone și jumătate mai greu c 
vechiul record mondial în 
terie.
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