
Republicii Cuba
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în ziua de 1 iulie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri

mit pe tovarășul Humberto Caste
llo Aldanas, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 

de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Cuba în 
Republica Socialistă România.
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Convorbiri oficiale președintele

La Palatul Republicii au avut loc, 
marți dimineața, convorbiri oficiale 
intre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino, Alberto Cec- 
chetti și Michele Righi.

La convorbiri au participat:
I) n partea română — Emil Bobu, 

vie jreședinte al Consiliului de Stat, 
Paui Niculescu, viceprim-ministru 

guvernului, ministrul educației și 
.n”ățămîntului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Pompi- 
liu Celan, consul general al Româ
niei în San Marino.

Din partea sanmarineză — Gian 
Luigi Berti, secretar de stat pentru 
afaceri externe și politice, Giordano 
Bruno Reffi, ministrul instrucțiunii 
publice, culturii și spectacolului, 
Raffaele Giardi, șeful Cancelariei 
Secretariatului de Stat.

Președintele Republicii Socialiste

AU ÎNDEPLINIT 
PIANUL CINCINAL 

OAMENII MUNCII 
DIN INDUSTRIA

MUNICIPIULUI FOCȘANI

« La 30 iunie, oamenii mun- 
i cii din municipiul Focșani au 
| raportat un succes de presti

giu : îndeplinirea planului cin
cinal la producția globală in
dustrială. în telegrama adresa
tă cu acest prilej de comitetul 
municipal de partid C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune : Acesta 
este răspunsul ferm, plin de 
devotament și abnegație pe 
care comuniștii și ceilalți oa- 

eni ai muncii din municipiul 
nostru l-au dat chemării dum
neavoastră, pătrunsă de fier
binte patriotism, adresată or
ganelor și organizațiilor de 
partid, întregii noastre națiuni, 
de a contribui la accelerarea 
dezvoltării economice și sociale 
a României. îndeplinirea pre
vederilor actualului cincinal în 
patru ani și șase luni creează 
premisele obținerii pînă la sfîr- 
șitul acestui an a unei producții 
globale industriale suplimenta
re de peste 900 milioane lei, 
constind din ștanțe, matrițe și 
scule așchietoare, confecții, pro
duse alimentare și altele.

•k

Prin telegrame adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
au anunțat îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor actualului 
cincinal Ia producția globală 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea mecanică 
de mașini și utilaj minier Baia 
Mare și de la Exploatarea mi
nieră Filipeștii de Pădure, ex- 
primînd hotărîrea lor de a ampli- 

i fica rezultatele în muncă, de a 
încheia cu succes planul pe 
acest an.

România și căpitanii regenți ai Re
publicii San Marino au avut un 
larg schimb de vederi privind rela
țiile bilaterale, precum și asupra u- 
nor probleme ale vieții politice in
ternaționale.

De ambele părți a fost exprima
tă satisfacția pentru evoluția poziti
vă a raporturilor prietenești dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica San Marino, dorința comună 
de a dezvolta o colaborare tot mai 
fructuoasă, in toate domeniile de 
activitate, spre binele ambelor po
poare. al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
că dezvoltarea unei largi conlucrări 
între țările mici și mijlocii, țările in 
curs de dezvoltare, țările nealinia
te, între toate statele, indiferent de 
mărimea sau orînduirea lor politică 
și socială, democratizarea vieții in
ternaționale, astfel incit fiecare na

Acționăm cum trebuie pentru prevenirea 
stocurilor suoranormative ?

La ședința comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a 
Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României și a Consiliului 
de Miniștri, din 21 mai a. c., con
ducerea partidului a subliniat din 
nou necesitatea amplificării preocu
părilor pentru gospodărirea raționa
lă și cu maximă eficiență a fonduri
lor materiale și bănești, îmbunătăți
rii aprovizionării tehnico-materiale, 
urmărindu-se, deopotrivă, crearea 
condițiilor optime pentru desfășura
rea ritmică a producției, elimina
rea neajunsurilor 
existente, evita
rea formării de 
stocuri supranor- 
mative.

în contextul 
acestor sarcini, 
stabilirea unui ni
vel optim al nor
melor de stoc și 
al normativului mijloacelor circu
lante, precum și utilizarea efici
entă a acestor mijloace au o 
deosebită importantă și sînt de strin
gentă actualitate pentru fiecare uni
tate economică. Practica a dovedit 
că prin dimensionarea corectă a 
stocurilor, prin efectuarea unor apro
vizionări raționale se creează pre
mise pentru reducerea cheltuielilor 
de producție, pentru accelerarea vi
tezei de rotație a mijloacelor circu
lante și, prin aceasta, se asigură con
diții pentru desfășurarea normală a 
activității economice.

Din testele efectuate tn anumite, 
unități economice și din studiile ela
borate de unii specialiști în legătură 
cu dimensionarea normelor de stoc 
și a normativelor de mijloace circu
lante, la care au participat și cadre 
din unitățile bancare, a rezultat clar 
necesitatea existenței permanente în 
fiecare întreprindere a unui calcul 
real al stocurilor normate, determi
nat analitic, pe fiecare material cu 
pondere.

Majoritatea întreprinderilor se 
preocupă de gospodărirea judicioasă 

țiune să poată avea un rol activ, 
constituie imperative de prim or
din ale întăririi cursului spre destin
dere și securitate, ale soluționării în 
interesul popoarelor a problemelor 
complexe ale contemporaneității.

în acest context, s-a evidențiat 
importanța Conferinței general-eu- 
ropene, ale cărei lucrări trebuie să 
se încheie prin rezultate concrete, 
menite să asigure o colaborare mul
tilaterală între toate statele conti

® Oaspeți ai unor obiective din Capitală

© Depunerea unei coroane de flori
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a resurselor materiale și bănești în
credințate de societate, urmărind în 
permanență accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante și 
încadrarea in fondurile normate a- 
probate. Totuși, din analizele făcute 
a rezultat că în activitatea unor în
treprinderi mai există o serie de 
neajunsuri care duc Ia formarea de 
stocuri supranormative de materii și 
materiale. Cauzele lor sînt diferite, 
dar, în esență, ele exprimă aceeași 
atitudine de slabă gospodărire a în
treprinderilor, de insuficientă pre
ocupare a unor conduceri de unități 

în fiecare întreprindere—materii prime și materiale 

atîtea cite sînt strict necesare producției

economice pentru asigurarea unei 
aprovizionări raționale, realiste, în 
strînsă concordantă cu cerințele pro
ducției, pentru utilizarea judicioasă 
a tuturor resurselor materiale de 
care dispun.

O primă cauză o constituie întoc
mirea planurilor de aprovizionare 
prin luarea în calcul a unor consu
muri exagerate, fără să țină seama 
de stocurile existente la începutul 
perioadei, după principiul „mai bine 
să prisosească decit să lipsească". 
Astfel. întreprinderea mecanică Mo- 
tru. deși avea în stoc la începutul 
anului 1975 unele materiale ce satis
făceau necesarul pentru trimestrul I 
a.c., s-a aprovizionat în perioada ia
nuarie—martie a.c. cu materiale de 
încă 3 milioane lei, care se vor con
suma abia în trimestrele III și IV. 
De asemenea. întreprinderea de 
piese de radio și semiconductor! Bă- 
neasa avea în stoc la începutul a- 
cestui an un număr de 62 656 bucăți 
semicapsule K.S.-1160 in valoare de 
2105 mii lei. Deși necesarul de plan 
pe anul 1975 era de numai 35 400 
bucăți, unitatea se mai aprovizio

nentului, să dea tuturor popoarelor 
garanția unei dezvoltări libere.

Părțile s-au pronunțat asupra ne
cesității instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
a unor relații noi, de deplină egali
tate și echitate, care să stimuleze 
progresul economic și social al fie
cărui popor, să conducă la făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

nează in acest an cu cantitatea de 
20 000 bucăți din același material, 
ceea ce a determinat la data de 30 
aprilie 1975 un stoc supranormativ 
de 47 256 bucăți. Alte întreprin
deri se aprovizionează pe parcursul 
realizării planului cu cantități pes
te cele planificate, fără să se țină 
seama de necesitățile efective ale 
producției. La întreprinderea „Sin
teza" Oradea, de pildă, deși erau 
in stocuri peste necesar 152 tone to- 
iuen, 175 tone bicromat. 223 tone 
miniu de plumb, în luna martie a.c. 
se hotărăște aprovizionarea altor 

cantități, cu mult 
peste necesitățile 
producției (82,7 
tone toluen, 145 
tone bicromat, 105 
tone miniu de 
plumb).

Neluarea unor 
măsuri ferme
pentru revizui

rea planurilor de aprovizionare
în cazul modificărilor structurii
producției și de lichidare a
stocurilor devenite disponibile în 
urma acestor modificări determină, 
de asemenea, menținerea în unele 
întreprinderi a unor stocuri supra
normative. Iată un caz : întreprin
derea de confecții și tricotaje Bucu
rești a avut imobilizări la materii 
prime și materiale de valori im
portante, care s-au format. în prin
cipal. datorită modificării structurii 
planului de producție, ca urmare a 
renunțării la anumite contracte de 
către unii beneficiari și neadaptării 
operative a planurilor de aprovizio
nare. cit și acceptării plătii unor 
materii prime și materiale livrate 
de furnizori cu mult înainte de data 
intrării lor în consum.

Ion TULPAN
prim-vicepreședinte 
al Bâncii Naționale

(Continuare in pag. a IlI-a)

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc, în ziua de 1 iulie a.c., so
lemnitatea primirii de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin

în ziua de 1 iulie a.c. a avut loc, 
la Palatul Consiliului de Stat, so
lemnitatea primirii de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin

în ziua de 1 iulie a.c., președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit în ziua de 1 
iulie a.c., la Palatul Consiliului de

Cuvîntările rostii©, în pagina a V-a

„Cu răspundere comunistă, muncim 
pentru educarea tinerei generații" 

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de cadrele didactice, cu prilejul „Zilei învățătorului11

Cu prilejul „Zilei învățătorului", 
participanții la adunările cadrelor 
didactice din numeroase județe au a- 
dresat telegrame Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

în telegrama cadrelor didactice din 
județul Brașov, odată cu omagiul și 
profunda recunoștință exorimafer 
pentru grija și prețuirea ce se acor- ' ' 
dă slujitorilor școlii, se relevă că în 
cei doi ani care au trecut de la Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie 1973, 
înyățămîntul de toate gradele din 
județ a înregistrat succese deosebite, 
școala- •eo'iitribeind -la obținerea- mă
rețelor. înfăptuiri care vor rămîne 
înscrise cu litere de aur în istoria 
patriei noastre.

Cadrele didactice din județul Bra
șov — se spune în telegramă — ro
mâni, maghiari, germani, își exprimă 
mîndria de a participa la înfăptuirea 
mărețului program de dezvoltare, 
modernizare și perfecționare a învă- 
țămîntului și, totodată, hotărirea fer
mă de a munci cu abnegație, dăruire 
și elan patriotic pentru îndeplinirea 
înaltelor responsabilități sociale și 
politice încredințate de partid.

Făcînd bilanțul rezultatelor activi
tății desfășurate în cursul anului 
școlar recent încheiat, se spune în 
telegrama adresată de cadrele didac
tice din județul Galați, vă aducem 
la cunoștință că am ridicat pregătirea

Vedere de pe noua Colentină

DIM CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR 
MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
16. Comuniștii trebuie să militeze în permanență 

pentru promovarea în întreaga viață socială a 
principiilor eticii și echității socialiste, a relațiilor 
de colaborare și întrajutorare tovărășească, de soli
daritate, stimă, încredere și respect reciproc. Ei 
trebuie să fie dușmani neîmpăcați ai individualis
mului mic-burghez, ai manifestărilor de egoism, 
de subordonare a intereselor generale unor interese 
individuale înguste, ai tendințelor de a pretinde 
de la societate mai mult decît s-ar cuveni pe baza 
principiilor socialiste de repartiție.

în pagina a 15-a, comentariul nostru : 
ÎNTRE „NUMAI AL MEU" Șl „AL NOSTRU"

Republicii Arabe
tele Republicii Socialiste România, 
a scrisorilor de acreditare a nou
lui ambasador extraordinar și 

Republicii Panama
tele Republicii Socialiste România, 
a scrisorilor de acreditare a nou
lui ambasador extraordinar și ple

Republicii Ugan
mit — în cadrul unei solemnități 
care a avut loc la Consiliul de Stat 
— scrisorile de acreditare a noului

Statului Trinidad-Tobago
Stat, pe James O’Neil Lewis, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex

elevilor la un nivel calitativ supe
rior, cunoștințele lor devenind mai 
temeinice, mai strîns corelate cu 
cerințele practicii și vieții sociale, că 
'am obținut și în instruirea tehmeo- 
productivă rezultate bune, elevii 
noștri angajîndu-se cu toată respon
sabilitatea în îndeplinirea unui plan 
de producție în valoare totală de 

‘pesjgj 17 milioane lei.
Vă asigurăm,, stimate tovarășe se

cretar general, că vom acționa în con
tinuare, cu fermitate, pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate prin istoricele 
documente ale Congresului al XI-lea, 
avîiid mereu. in față exernplal de 
dăruire revoluționară pe care îl do
vediți, slujind neobosit cauza po
porului nostru în mersul său victo
rios spre culmile civilizației socia
liste.

în telegrama cadrelor didactice din 
municipiul Reșița și județul Caraș- 
Severin se spune intre altele : „Ziua 
învățătorului" oferă tuturor slujito
rilor școlii din județul nostru ocazia 
de a raporta Comitetului Central, 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
secretar general, că nu am precupețit 
nici un efort, că am pus întreaga 
noastră capacitate de muncă și mă
iestrie pedagogică în slujba ridicării 
învățământului românesc Ia nivelul 
cerințelor impuse de făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Ne angajăm solemn să facem

Egipt
plenipotențiar al Republicii Arabe 
Egipt în țara noastră, Hassan Aii 
Daoud.

nipotențiar al Republicii Panama 
în țara noastră, Virgilio F. Brand- 
ford Hammitt.

ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Uganda în 
țara noastră, Lamech Akong’O.

traordinar și plenipotențiar al sta
tului Trinidad-Tobago în țara 
noastră.

totul pentru ca elevii noștri să-și în
sușească temeinice cunoștințe teore
tice și deprinderi practice, astfel 
incit să devină demni și pricepuți 
urmași ai comuniștilor de azi, capa
bili să ridice scumpa noastră patrie 
pe cele mai înalte culmi ale progre
sului și civilizației.

Cadrele didactice din orașul 
Miercurea Ciue, români și (maghiari, 
înfrățiți in nobila misiune de edu
catori ai generației tinere. — se spu
ne în altă telegramă — dăm glas 
sentimentelor noastre de profundă 
gratitudine și recunoștință față , de 
Partidul Comuhisc ltomân,pfâță d£7.' 
dumneavoastră personal, iubjte tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
permanentă ce o acordați 'lezvoltă- 
rii și perfecționării continue a învă- 
țămîntului din patria noastră. Ne an
gajăm că nu vom precupeți nici un 
efort, că ne vom dărui cu toată ființa 
noastră înfăptuirii neabătute a obiec
tivelor adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, cauzei scumpe 
a întregii națiuni, construirea socia
lismului și comunismului în patria 
noastră comună — România socia
listă.

Au mai adresat telegrame cadrele 
didactice din județul Saiu-Mare, din 
sectorul 3 al Capitalei, Comitetul 
sindicatului din învăiămint din mu
nicipiul Ploiești și alte colective de 
cadre didactice.

Gospodăria 
săteanului 

vrednic 
o recunoști 

și după 
animalele 
din curte

DIN EXPERIENȚA UNOR 
PRIMĂRII COMUNALE

ÎN PAGINA A 111-A
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între „NUMAI AL MEU 
si „AL NOSTRU"

— Cit ?
— 46 de piese în opt ore. Dacă 

poți mai multe, cu atît mai bine.
— N-am întrebat cite piese, ci 

cit cîștig.
După ce reproduce dialogul de 

mai sus, maistrul, om între două 
vîrste si cam mucalit, face o 
pauză, ca să guste efectul, apoi 
continuă :

— Am rămas cu gura căscată. 
I-as fi zis eu una să-l usture, că 
nu sint de ieri, de-alaltăieri nici 
pe lume, nici în fabrică. Dar așa 
ceva chiar nu mai auzisem : să te 
prezinți la primul tău loc de mun
că. în prima dimineață a vieții tale 
de om al muncii, și să n-ai altă 
vorbă de început decît : cît cîștig ! 
Măcar să fi-ntrebat și el, fie și de 
formă, citi sîntem în secție ori 
chiar numai cît e ceasul și pe urmă 
să fi trecut la problema personală... 
Bineînțeles, l-am informat asupra 
cîștigului — era dreptul lui să știe 
pe ce muncește — i-am dat ma
șina in primire, i-am urat spor la 
treabă și l-am lăsat in pace. Dar 
l-am căutat imediat pe secretarul 
U.T.C. „Măi frate, i-am spus, ia 
vedeți voi ce e cu băiatul ăsta ăl 
nou, mi se pare cam egoist ; auzi, 
nici bună ziua n-a dat, nici mîne- 
cile nu și le-a suflecat și altă în
trebare n-a avut decît cît o să 
cîștige !“ „Și ce dacă, mi-a răs- 
pus secretarul, e tinăr, vrea să-și 
facă și el cît mai repede un rost, 
e dreptul lui să-și cunoască avan
tajele ; de unde ați scos-o că ar fi 
egoist 1“ „Bine, poate că mă sperii 
eu degeaba, totuși voi aveți grijă 
de el să învețe — că poate nu 
l-or ti învățat îndeajuns la școală
— că aici e colectiv muncitoresc, 
familie comunistă, nu simplu loc 
unde cîștigi numai tu o pîine — și 
dacă se poate cît mai albă !... A- 
veți grijă...".

...Nu ne preocupă, în aceste rîn- 
duri,' cum a evoluat cazul relatat 
mai sus. Poate că organizația de ti
neret. colectivul muncitoresc au 
știut — cum se întîmplă în atîtea 
cazuri — să reprime în fașă porni
rea egoistă a noului angajat. Ceea 
ce ne interesează să scoatem în e- 
vidență în aceste rînduri — în care 
încercăm să pătrundem sensurile 
celui de-al 16-lea paragraf din Co
dul etic al societății noastre socia
liste — este atitudinea vigilentă, 
ofensivă a bătrînului maistru co
munist. conștiința lui activizată, ca 
un ecran de radar, de îndată ce 
s-au ivit — fie și incipiente, fie și 
incerte — semnele unora dintre ta- 

• rele împotriva cărora toți comuniș
tii, toți oamenii muncii, întreaga 
societate au datoria să lupte în per- 
."--nihi.î :și cil'ftiVer$uriăfe indivi
dualismul. manifestările de egoism, 
de subordonare a intereselor gene
rale unor interese individuale în
guste, tendința de a cere de la co
lectivitate să-ți dea, înainte ca tu 
să-i dai acesteia vreun rod al efor
tului tău ; și — izvor și consecință 

’ ale acestora — APUCĂTURA DE A 
PRETINDE DE LA SOCIETATE 
MAI MULT DECÎT S-AR CUVENI 
PE RAZA PRINCIPIILOR SOCIA
LISTE DE REPARTIȚIE.

Am putea spune că, sesizîndu-se 
de un singur cuvînt nelalocul lui 
rostit de tînărul debutant pe nobi
lul drum al muncii — cuvîntul cît
— bătrînul maistru, a cărui concep
ție de muncă și viață era organic 
legată de principiile eticii și echi
tății socialiste, a reacționat în mod 
reflex. Iar îndemnul lui către or
ganizația U.T.C. de „a avea grijă" 
cuprindea, în subsidiar, dorința ca 
tînărul să fie ajutat să-și pună, în 
legătură cu viața și munca sa, îna
inte de orice, o altfel de întrebare : 
CE Șî CÎT DAU EU SOCIETĂȚII ?

Este întrebarea pe care și-o pun, 
zi de zi, ceas de ceas, prin ceea ce 
gîndesc, prin ceea ce simt, prin 
ceea ce întreprind, sute de mii, mi
lioane de oameni ai muncii din 
țara noastră, a căror conștiință este 
călită la focul nestins al dăruirii 
comuniste, al spiritului de colecti
vitate, al confundării propriilor in
terese cu interesele majore ale so
ci etății. Al dorului de a se autode-

Se pregătește actul de naștere 
al celor 100 de orașe noi

Ca șl în celelalte județe, și Ia Arad s-a trecut la pregătirea con
dițiilor pentru transformarea — in viitorul cincinal — a unor comune 
în centre urbane. Informații asupra modului în care se acționează in 
această direcție, asupra preocupărilor concrete ale edililor locali ne-a 
furnizat tovarășul inginer PASCU ZIMBRAN, prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului popular județean.

Pe baza studiilor șl analizelor pri
vind dezvoltarea rețelei de localități 
rurale, alcătuite de specialiști, s-a 
ajuns la concluzia că, într-o perioa
dă relativ scurtă, mai multe comune 
din județ, printre care Pecica, Gu- 
rahonț, Sîntana, Hălmagiu. Săvîrșin 
și Vinga, dispun de condiții econo- 
mico-sociale și edilitar-gospodărești 
pentru a putea deveni orașe. în vii
torul cincinal se are în vedere 
transformarea in centre urbane a 
primelor trei (Pecica, Sîntana, Gu- 
rahonț) care întrunesc majoritatea 
condițiilor necesare. Mai concret :

Condiții economice. în toate cele 
trei comune există, la ora actuală, 
unități ale industriei locale și repu
blicane care își desfășoară activita
tea pe baza valorificării resurselor 
locale. (Valoarea producției globale 
industriale ce se realizează în pre
zent în aceste viitoare centre urba
ne se situează între 20 și 70 mili
oane lei). De exemplu, la Gurahonț 
există — pe lingă o secție care pro
duce conserve din fructe și marme
ladă — o balastieră și o carieră de 
piatră ; la Sîntana — o fabrică de 
cărămidă ; la Pecica — ateliere de 
confecționat covoare și o balastieră.

Întrucît factorul economic care 
influențează în mod hotărîtor dez
voltarea acestor localități îl consti
tuie agricultura și resursele ei, pro
filul Viitoarelor orașe va fi agroin

în lumina Codului etic, societatea te întreabă:

CUM TRĂIEȘTI?
9

CUM MUNCEȘTI?
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păși. de a se realiza material și 
spiritual, de a deveni entități de 
nădejde ale patriei socialiste nu
mai în măsura în care pot spune, 
cu sentimentul datoriei civice, po
litice, patriotice împlinite, că și da
torită lor colectivitatea merge 
înainte, se dezvoltă multilateral, pe 
măsura înaltelor țeluri prefigurate 
în Programul partidului. Luminați 
de această înaintată concepție, con
fruntați cu aceste nobile obiective, 
asemenea oameni nu cunosc patima 
nefastă, dezumanizantă a egoismu
lui, a trufiei, a nesocotirii intere
selor celor din jur. a dezinteresu
lui față de mersul societății. Din rîn- 
dul unor asemenea oameni se aleg 
cei care trăiesc în permanență 
nobila, creatoarea nemulțumire că, 
oricît de mult ar munci, tot nu 
dau destul societății căreia apar
țin, națiunii socialiste. Ei sînt co
muniști mereu gata să-și suflece 
mînecile, să facă, neprecupețind 
nici un efort, spre binele colectiv, 
să antreneze pe cît mai mulți, prin 
exemplul personal, pe rodnicul 
drum al faptei ; oameni de nă
dejde, gata oricînd să pună umărul 
la greu, cu eroism, cu spirit revo
luționar. Cu acea uitare de sine 
care a devenit un termen impropriu 
in lumina prezentului, deoarece, 
azi, în societatea noastră omul 
înaintat acționează conștient de mi
siunea lui, iar dăruirea individuală 
spre binele colectivității nu are un 
caracter tragic — cum l-au con
sacrat realități ale altor timpuri și 
ale altei lumi — ci, dimpotrivă, 
unul luminos, tonic, de permanentă 
izbindă personală, in numele marii 
obști a muncii și a țării.

Astfel gîndesc toți cei care, în 
numele interesului colectiv, „uită 
de sine" și își leagă întreaga viață 
de munca grea de pe marile șan
tiere, din munți, de la margini de 
ape, înălțînd hidrocentrale, deschi- 
zînd drumuri printre stînci ne
umblate, fără să socotească vre
odată că „au dat destul", că li se 
cuvine „căldurica." și nemunca, ori 
că li s-ar cuveni altă măsură a e- 
fortului lor decît aceea dictată de 
principiile drepte și sigure ale e- 
ticii și echității socialiste. La fel 
gîndesc cei care, indiferent de locul 
lor de muncă, nu cunosc alt ritm 
de viață și de muncă, altă morală 
a existenței, decît nobila neodihnă 
dăruită mai binelui colectiv. Ei 
nu-și precupețesc orele libere, 
nopțile — și, de bună seamă, că, 
făcînd toate acestea, ei nu-și pun 
ca primă întrebare: cît cîștig? ci : 
cit va avea de cîștigat colectivita
tea de pe urma efortului meu ?

• Ge amplu caracter de masă a că
pătat un asemenea fel de a gîndLși 
de a acționa ne-o dovedește .eloc
vent, emoționant, realitatea esenția
lă a acestor zile : raportul organi
zației de partid a Capitalei, ale ju
dețelor Covasna și Suceava că și-au 
îndeplinit angajamentul comunist 
luat in fața patriei și a partidului, 
a secretarului său general, de a în
cheia cincinalul in patru ani și ju
mătate. Această importantă reali
zare reprezintă, în primul rînd, o 
mare izbindă etică. Reprezintă con
centrarea de voință și spirit de dă
ruire, de suflu patriotic și de elan 
revoluționar, în acea supremă va
loare umană care constituie girul a 
tot ce am întreprins și întreprindem 
mai bun, mai trainic, mai înălțător 
in acești ani : conștiința comunistă, 
conștiința a milioane de entități in
dividuale trăind marele sentiment 
al contopirii cu inaltul interes co
lectiv : dezvoltarea multilaterală a 
României.

Este de la sine înțeles că o socie
tate care-și îmbogățește tezaurul 
sufletesc cu asemenea valori etice, 
la baza cărora stă tocmai absenta 
oricărei tendințe de egoism, nu poa
te fi indiferentă față de acele ma
nifestări retrograde, profund dău
nătoare, prin care unii membri ai 
societății își manifestă individualis
mul mic-burghez. Societatea, întoc
mai bătrînului maistru evocat la 
începutul acestor rînduri, reacțio
nează reflex la asemenea manifes
tări. Conștiința ei, aidoma unui 
ecran de radar, înregistrează neier

dustrial. Avînd în vedere acest lu
cru, la obiectivele noi ce se vor 
construi în viitor aici vor contribui 
cu investiții atit consiliile intercoo- 
peratiste din zonă, cît și organele 

Azi, despre preocupările edililor din județul Arad

departamentale de specialitate. De 
pildă, la Pecica s-a planificat să în
ceapă în viitorul cincinal construc
ția a două abatoare și a unei fabrici 
de nutrețuri combinate ; la Sîntana, 
un siloz de cereale și o fabrică de 
nutrețuri concentrate ; la Gurahonț 
se va extinde secția de conserve de 
fructe și va începe construcția unui 
centru de răcire a laptelui — obi
ective care, paralel cu valorificarea 
resurselor agriculturii, vor asigura 
atragerea unei bune părți a forței 
de muncă în activități industriale și 
agroindustriale.

Preocupările și măsurile preconi
zate pentru dezvoltarea în continua
re a producției agricole au în vede
re, odată cu creșterea potențialului 
economic al localităților, și crearea 
condițiilor pentru o bună aprovizio

tător „petele" pe care le lasă inșii 
robiți de mentalități străine nouă : 
practicanții muncii de mintuia- 
lă (dar socotindu-se în drept să 
primească aceleași retribuții ca 
și cei care muncesc cu ade
vărat) ; amatorii de nedrepte re
tribuții suplimentare, obținute prin 
specularea unor servicii datorate 
oamenilor, societății (din acest 
punct de vedere, între ospătarul 
care nu se gîndește decît la bacșiș 
și funcționarul în fața căruia tre
buie să „miști din urechi", sau ne
demnul emul al lui Hipocrat, care 
nu-ți programează operația necesa
ră decit dacă „dai ceva", diferența 
nu este decît de... sumă) ; diverși 
afaceriști, venali și aroganți, dis- 
prețuind cu afișat cinism, de la 
„înălțimea" banilor cîștigați prin 
necinste, colectivitatea care mun
cește harnic, în spiritul echității 
(inși care se transformă în jalnice 
„statui ale umilinței" atunci cind 
societatea, prin organismele ei de 
apărare, îi descoperă ca „iliciți", 
sau ca excroci, aplicîndu-le meri
tata sancțiune).

Toți aceștia — și alții, de alte 
„genuri și nuanțe", dar cuprinși in 
aria nocivă a aceleiași mentalități : 
egoismul, profitul pe seama muncii 
celorlalți — reprezintă impurități 
ale sănătosului nostru organism so
cial și sint, desigur, cazuri-limită. 
Dar pină a ajunge aici, fiecare din
tre ei a manifestat, ca și tînărul 
de care vorbeam la început, „vagi 
tendințe de egoism", „semne im
perceptibile de dezinteres față de 
colectiv", „mărunte abateri de la 
echitate", uneori greu de etichetat 
sau de sancționat, datorită aspec
tului lor „nevinovat", justificat a- 
desea prin liniștitorul „oameni sin- 
tem“.

Asemenea „scuze" — valabile 
pentru o lume în care „fiecare tre
buie să se descurce cum poate", în 
care „ornul îi este omului lup" — 
sint repudiate de societatea noastră. 
Căci ele nu fac decît să justifice 
tocmai opusul concepției noastre 
despre lume și viață, concepție ba
zată pe înaltul adevăr cuprins in 
Programul partidului, potrivit că
ruia fericirea individuală nu poate 
fi realizată decit în contextul feri
cirii întregului popor.

Tocmai de aceea, Codul etic al 
societății noastre înscrie și la acest 
capitol (a cărui complexitate ne 
obligă să revenim și în alte articole 
și anchete) formulări nete vizînd 
sarcina de a lupta împotriva unor 
asemenea tare : „comuniștii trebuie 
să militeze în permanență...", ei 
....trebuiesă fie dușmani neîmpă
cat!—“Pentru că inechitatea, ten
dința de căpătuială, atitudinea dis
prețuitoare față de tovarășii de 
muncă — roade ale egoismului și 
individualismului mic-burghez — 
sînt cei mai înverșunați dușmani 
ai Omeniei noastre comuniste.

Petre DRAGU

• EXCESUL DE ALCOOL. Nu 
o dată ne-am ocupat de efectele 
pe plan moral ale consumului ex
cesiv de băuturi alcoolice ori ale 
pierderii vremii prin localuri, din
colo de limita cerințelor firești de 
consum, de deconectare sau chiar 
de petrecere în grup. De aceea, ni 
se pare firesc să găzduim la a- 
ceastă rubrică de etică cel puțin 
una din scrisorile de răspicată ade
ziune trimise de cititori ca ur
mare a măsurilor luate pe plan le- 
g'slațiv pentru mai înțeleaptă al
cătuire a orarelor comerciale :

„Prin aceste rînduri îmi ex
prim completa și totala adeziune 
la prevederile recentului decret al 
Consiliului de Stat — ne scrie Au
rel Iliescu, economist Ia Centrala 
de construcții-montaj — București. 
Marea majoritate a cetățenilor au 
nevoie de liniște, de o bună con
viețuire socială, de copii sănătoși, 
lipsiți de vicii, precum și de o a- 
provizionare mai ușoară. Mai pu
ține nopți pierdute de tineri, mai

nare a locuitorilor. Astfel, consiliile 
intercooperatiste și consiliile popu
lare au alocat fonduri pentru ame
najarea pășunilor (la Pecica). dez
voltarea pomiculturii (la Sîntana și 
Gurahonț), amplasarea de noi saiva
ne și ferme zootehnice (în toate 
cele trei localități), pentru ca vii
toarele orașe să asigure — și pe ba
za valorificării resurselor proprii — 
satisfacerea cerințelor de aprovizio
nare ale populați.ei. Paralel cu aceste 

prevederi, în viitorul cincinal se vor 
lua măsuri pentru dezvoltarea rețe
lei de piețe, complexe comerciale și 
unități prestatoare de servicii, al că
ror volum de desfacere se va dubla 
— în 1980 — față de cel existent in 
prezent.

Condiții edilitare și social-cultura- 
Ie. Cele trei localități au in prezent 
centre civice în general bine înche
gate, cu multe clădiri de tip urban, 
care permit amplasarea în continua
re de noi edificii. Acțiunea de ur
banizare a acestora va cunoaște un 
ritm rapid și datorită faptului că 
ele au asigurată de pe acum o bună 
bază materială social-culturală (fie
care are liceu, școli generale, gră
dinițe, creșe, cămin cultural, cine
matograf, spital, policlinică, farma
cie). De asemenea, existenta în toa

Mașinile grele — care 
dau și numele întreprinde
rii din Berceni — se com
pun, de fapt, din sute, din 
mii sau chiar din zeci de 
mii de piese ușoare, unele 
avînd finețe de bibelou. 
Produsul finit, adesea un 
mamut (vezi turbinele de 
330 MW), este expresia 
dăruirii, a priceperii și 
migalei de bijutier, din 
partea a mii de oameni, și 
nu atît a efortului brut. 
Complexitatea lucrărilor ce 
se efectuează aici a ridicat 
și continuă să ridice se
rioase probleme în ceea ce 
privește asigurarea nece
sarului de cadre cu înaltă 
calificare.

Anul trecut au fost an
gajați 150 de specialiști, 
mulți veniți de la între
prinderi din provincie, și 
zeci de tineri absolvenți ai 
liceelor tehnice și teore
tice. în momentul de față 
s-a ajuns la o înțelegere cu 
direcțiunea liceului „Șin- 
cai“ pentru ca muncitorii 
care și-au întrerupt stu
diile (după șase-șapte 
clase) să continue să-nvețe 
la seral. Numai experien
ța dobindită la locul de 
muncă de-a lungul anilor 
nu mai este suficientă in
tr-o întreprindere ca a- 
ceasta.

Așadar, strungari, fre
zori, electricieni automa- 
tiști cu diplomă de bacar 
laureat. Acesta este un 
cîștig, dar nu numai pentru 
întreprindere, ci și pentru 
mulți dintre absolvenții de 
liceu care își caută locul și 
rostul. Nimeni nu poate 
opri un absolvent să bată 
la poarta facultăților de 
cite ori dorește — mai 
exact, de cite ori se dau e- 
xamene de admitere. Unii 
au devenit veterani ai în
cercărilor nereușite. Din 
păcate, ei înțeleg doar că 
le-au lipsit „cîteva sutimi". 
Poate că o să le obțină data 
viitoare, adică peste un 
an, peste doi, cinci, zece, 
în acest timp, mii de ab
solvenți, dornici să învețe o 
meserie, bat la poarta între
prinderilor — unde este 
nevoie de ei și unde’ sînt 
primiți cu atenție și încre
dere. Trebuie să spunem 
însă de la început că și în
cadrarea în colectivul unei 
mari uzine înseamnă un 
examen de admitere pe 
care ți se cere să-l iei cu 
calificativ maxim.

Cu vreun an și jumătate 
în urmă, la întreprinde
rea de mașini grele s-a

puțină băutură, mai puțin timp 
(sau deloc) petrecut în baruri !

Programele barurilor, uneori în
demn direct la porniri străine spi
ritului și eticii noastre, să fie al
cătuite cu mai mult spirit de răs
pundere. Să luăm ce este bun de 

la alte popoare, să lăsăm la o parte 
deprinderi ce conduc la obiceiuri 
dăunătoare.

«Mens sana in corpore sano», 
maxima lui Juvenal, se poate apli
ca numai fără baruri, fără băutură, 
fără fum de țigară ce se poate tăia 
cu cuțitul, fără nopți pierdute, prin 
aplicarea normelor de conviețuire 
civilizată. Să întărim tineretul nos
tru. schimbul nostru de mîine. Să 
lăsăm urmașilor și urmașilor ur
mașilor noștri numai gînduri de 
mulțumire și recunoștință pentru

te cele trei localități a unor rețele 
de alimentare cu apă (centrele ci
vice și o bună parte din străzi au 
deja apă potabilă) creează condiții 
de rezolvare a acestor cerințe pen
tru majoritatea locuitorilor într-o 
perspectivă nu prea îndepărtată.

Prin expozițiile de sistematizare 
organizate în cele trei comune s-a 
asigurat participarea locuitorilor la 
elaborarea schițelor, la definitivarea 
soluțiilor propuse, precum și la îm
bunătățirea proiectelor existente. în 
urma analizei efectuate la nivelul 
viitoarei localități urbane Pecica — 
pe baza sugestiilor și observațiilor 
cetățenilor — s-a trecut la modifi
carea schiței de sistematizare pro
puse. Astfel, în noul proiect actuali
zat. centrul vechi al localității s-a 
menținut și protejat, asigurindu-se 
o încadrare armonioasă a construc
țiilor existente în soluția arhitectu
rală a noilor ansambluri. De aseme
nea, dezbaterea avută la Sîntana a 
condus la modificarea principalelor 
zone funcționale care vor fi incluse 
în proiectul actualizat și care vor 
asigura o dezvoltare mult mai rațio
nală localității respective, evitîn- 
du-se risipa de teren și construcția 
unor utilități dispersate, care să ne
cesite cheltuieli neraționaie.

A fost și va fi stimulată par
ticiparea cetățenilor la sistematiza
rea și dezvoltarea viitoarelor orașe, 
ne-a spus în final tovarășul prim- 
vicepreședinte, pentru că acest pro
ces complex nu poate fi înfăptuit 
decît in colaborare nemijlocită cu 
cetățenii — beneficiari directi ai o- 
perei de urbanizare.

Constantin PR1ESCU

angajat o tinără absolventă 
a liceului teoretic din Ur
lați, pe nume Georgeta 
Ciorobea, de loc din Cep- 
tura, județul Prahova. Ea 
venea aici după patru în
cercări nereușite la agro
nomie (două la Timișoara, 
una la Craiova, una la 
Iași). Fată de țărani coope
ratori, se gîndise să rămînă 
tot în sat, agronom, și să 
lucreze pămîntul, în rînd 
cu ai ei. Dar n-a fost să 
fie după cum și-a dorit : 
de fiecare dată i-au lipsit 
acele „cîteva sutimi". Așa

să se Înscrie la o școală 
tehnică de prelucrări-aș- 
chiere. O obligă, de fapt, 
la aceasta dificultățile pe 
care le întîmpină mereu 
în munca de fiecare zi. 
Cind a venit în uzină, 
muncitorii din atelierul de 
palete au ajutat-o să de
prindă meseria (printre 
aceștia, maistrul Ion Radu 
și Dumitru Neagu) și le 
poartă recunoștință. Acum 
ajută ea două fete-ucenice 
— una din ele, Căzănaru 
Viorica, este absolventă a 
liceului din Turnu-Măgu-

Adevărata tinerețe 
se trăiește 
muncind, 
nu amînînd 

examenul afirmării
au trecut doi ani (acum, 
Georgeta Ciorobea zice că 
i-a pierdut, și-i pare rău 
după ei). Din octombrie 
1973 este frezor la atelierul 
de palete pentru turbine, 
un frezor apreciat, cu 
perspective.

Dar ce perspective are un 
frezor ? Veți spune, oricît 
ar munci, tot frezor rămine 
(bineînțeles, cu trecerea 
anilor, cu experiența do- 
bîndită cîștigînd categoria 
maximă la încadrare). Da, 
tot frezor rămine, și Geor
geta Ciorobea nici nu-și 
dorește altceva — socotind 
că nu e puțin să fii un fre
zor de elită, căruia să i se 
incredințeze lucrări de 
mare complexitate. Un me
seriaș cu perspective: adică 
unul care are toate șanseie 

■^ă-și priceapă meseria in 
tainele ei - și să-i ajute și 

■ pe alții, care vin din urmă, 
s-o priceapă. După opt 
luni de cursuri la post- 
ltceală, după munca în 
atelier, această tinără avea

rele. întreprinderea i-a a- 
sigurat condiții de locuit 
la un cămin de nefami- 
liști.

Dintr-un sat din județul 
Tulcea, din Luncavița, a 
venit, tot Ia atelierul de 
palete, Dumitra Dordea, și 
ea absolventă de liceu. 
Cițiva ani a fost suplini
toare la școala din comu
na natală și a încercat să 
treacă examenul de admi
tere la Institutul de pro
iectări din Galați. Poți fi 
suplinitor pe unde se 
ivește cite un post, dar 
asta nu înseamnă că ai o 
meserie. Acum, frezor ca
tegoria a II-a, Dumitra 
Dordea se gîndește să ur
meze cursurile la școala 
postliceală de proiectări 
— bineînțeles, cu dorința 
de a rămine tot la mașini 
grele, ca proiectant.

Și-acum, părerea maistru
lui Ion Radu, de la ate
lierul de palete : „Aici la 
noi nu mai pot fi angajați 
decît tineri cu studii —

înaintașii lor. Să mulțumim parti
dului și statului nostru pentru gri
ja față de educarea sănătoasă a 
tineretului nostru !“.

o RĂSPUNSURI. Prin articolul 
„Critici acceptate în general și 

încălcate ...în particular" se analiza 
situația numirii inginerului Mircea 
Babau ca director al întreprinderii 
textile — Salonta după ce fusese 
schimbat ca necorespunzător din 
funcția de șef de secție la ..Indus
tria linii" Timișoara. Sesizat de 
ciudata promovare. Comitetul ju
dețean Bihor al P.C.R. a luat mă
surile ce se impuneau, măsuri pe 
care le aflăm dintr-un răspuns tri
mis redacției.

La rîndul ei, conducerea Cen

ROMÂNIA-FILM prezintă

„UN SALT SPRE 
MAREA PERFORMANȚĂ"

Producție a studiourilor sovietice. Regia : Leonid 
Martiniuk

liceu sau școală profe
sională. Reglarea mașini
lor este o treabă cît se 
poate de dificilă ; forma 
pieselor este dificilă ; exe
cuția dificilă. Aici, totul 
este dificil, întrucît se lu
crează cu dispozitive și 
scule speciale. Apare 
mereu necesitatea execu
tării unor piese noi". 
Numele acestui maistru 
este adus în discuție cu 
respect de toți tinerii care 
s-au calificat în atelierul 
de palete în ultimii ani.

în 1966, Alexandru Ni- 
colae Ciupag absolvea li
ceul din Oltenița. încer
cări Ia facultatea de mate
matică. Necazuri familiare. 
Cițiva ani, suplinitor, apoi 
funcționar la ICSIM. 
Pină cind s-a hotărît pen
tru o meserie. Acum este 
lăcătuș montator turbine, 
categoria a II-a, cîștigă 
pină la trei mii, uneori și 
trei mii cinci sute de lei 
pe lună. Cum s-a încadrat 
în colectivul de la mon
taj ? Aici se cer mare 
precizie și îndemînare ; 
aici se fac îmbinări la o 
sutime de milimetru. Nu 
contează că ai liceul, tre
buie să mai ai și pregăti
rea tehnică necesară. Dacă 
o piesă la care ai lucrat 
se degradează, așteaptă 
toți, îi ții în loc.

Georgeta Dumitru este 
absolventă a liceului din 
Roșiorii de Vede. Ea n-a 
încercat să dea examen de 
admitere la facultate. I-ar 
fi plăcut să studieze istoria 
sau filozofia. A venit însă 
la uzină și acum se numără 
printre cele mai bune 
bobinatoare de-aici. Bo- 
binajul este o meserie ex
trem de dificilă la în
treprinderea de mașini 
grele. Operațiile tehno
logice complexe pretind o 
mare atenție. Cu orașul, 
Georgeta Dumitru s-a o- 
bișnuit mai greu ; cu 
uzina, mult mai ușor, mai 
repede. S-a căsătorit cu 
un muncitor din uzină, 
Marin Dumitru, electrician 
și student la institutul de 
subingineri.

O uzină tînără, un colec
tiv tinăr. Ei lucrează pie
sele cu finețe de bibelou, 
din care se compun mamu
ții, turbinele de 330 MW. 
Un colectiv admirabil. 
Dacă vrei să faci parte din 
acest colectiv trebuie să-ți 
treci examenul de admi
tere cu un calificativ 
maxim.

Nicolae ȚIC 

tralei industriei bumbacului — la 
nivelul căreia se hotărise avansa
rea lui Babău — confirmă prin 
adresa nr. 18 284 că a reintrat în 
legalitate și „a hotărît retragerea 
deciziei de numire din funcția de 
director al întreprinderii textile 
Salonta a ing. Babău Mircea". 
Consemnăm această revenire și ca 
o conformare, fie și tardivă, la 
principiile eticii și echității socia
liste.

• O SECUNDA ! C. Georgescu — 
Ti.mboești, Vrancea. Ion Bobilcă — 
Iablanița. Mehedinți, Ghiță Deacu 
— Aiimanu, Constanța și Dumitru 
Paraschiv — Scărișoara, Vîlcea : 
Mulțumim pentru veștile transmi
se despre meleagurile natale, aș
teptăm scrisori și despre oamenii 
lor. Virgiliu Chicioroagă — Inde
pendența. Galați : Sintem în mă
sură să vă asigurăm că u.n învăță
tor care scrie cu atîta căldură des
pre foștii lui „puișori" nu poate 
fi uitat de aceștia, chiar dacă ei îi 
trimit mai rar corespondentă.

| FAPTUL 
| DIVERS 
] O sută,
I ca unul!
Iîn locuința lui Ștefan Adam, 

muncitor petrolist din Moinești, 
Is-a produs o explozie de gaze, 

în urma căreia gazda și cei trei 
copii ai săi au suferit arsuri 
grave. Pentru salvarea lor era I urgentă nevoie de o cantitate 
mare de singe. La apelul lan
sat de medicii spitalului din lo- I calitate, 100 de petroliști, colegi 
de muncă ai lui Ștefan Adam, 
tineri și vîrstnici, 'au sărit ca 
unul, donînd cantitatea de singe 

(salvator. Ștefan Adam, împre
ună cu cei trei fii — Georgel, 
Silviu și Romică — ne roagă 

Isă transmitem mulțumirile și 
recunoștința lor pentru cei 100 
de oameni de inimă.

Soferita9 9

de taxi
După Capitală, Timișoara este 

al doilea oraș al țării cu multe 
taximetre conduse de șoferițe. 
Zilele acestea, 52 de fete, in ma
joritate absolvente de liceu, au 
terminat cursul de calificare or
ganizat de conducerea Întreprin
derii municipale de transporturi. 
Și astfel, de dimineața și pină 
seara tirziu (in schimburile I și 
II), pe panglicile de asfalt ale 
Timișoarei alunecă numeroase 
limuzine, 
chipurile 
lor fete, 
unul din 
și gindit 
vechiului
O.N.T.". Nu știm cind va fi lan
sat. Titlul insă e sigur : „Șofe- 
rița de taxi".

la volanul cărora vezi 
zimbitoare ale tinerc- 
Sintem informați că 

compozitorii locali s-a 
să dea o replică mai 
șlagăr „Șoferul de la

„Ursul
I salvator"
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Șapte elevi de la Grupul șco
lar de materiale de construcții 
din Tg. Jiu au plecat într-o dru
meție, cu gîndul să traverseze 
munții spre Lupeni. La un mo
ment dat i-a 
și s-au rătăcit, 
ceput să strige 
cine să-i audă 
locul munților, 
rențială ? La strigătele lor dis
perate a răspuns, lătrînd, un 
cîine. După o vreme, acesta și-a 
făcut apariția și, pe o potecă 
numai de el știută, i-a condus 
pe cei șapte pînă la stîna din 
punctul „Cartianu", unde păs
torii i-au omenit și găzduit, mi- 
rindu-se și ei cum de nu căzu
seră în prăpastia pe buza căreia 
ii descoperise „Ursul". Ursul e 
numele ciinelui de la stină. Un 
dulău mare, de care nici ursul 
urs nu îndrăznește să se apro
pie.

prins întunericul 
Cei șapte au în- 
după ajutor. Dar 
noaptea, în mij- 
pe o ploaie to-

Farsa 
din vitrină

în vitrina cooperativei mește
șugărești „Progresul" din Căciu- 
iata — secția închirieri articole 
de plajă și sport — 
tentantă invitație, cu 
șchioapă : „Poftiți la 
dorim petrecere 
Alături, în aceeași 
listă impresionantă cu articolele 
de plajă care „pot fi închiriate 
pe loc, la prețuri convenabile". 
Mulți dintre cei peste 3 000 de 
oaspeți găzduiți zilnic in stațiu
nea Căciulata. tentați de o ase
menea invitație, stau și așteaptă 
în fata vitrinei cu pricina. Dar 
ce scrie pe hirtie nu se află și 
dincolo de vitrină. Din impre
sionanta listă de „articole și o- 
biecte" de închiriat nu găsești 
nici unul. Nici nu se putea o 
farsă mai mare...

se află o 
litere de-o 
ștrand. Vă 
frumoasă", 
vitrină, o

| N-a respectat 
| condiția

Înainte de a-și termina de 
executat întreaga pedeapsă pri
vativă de libertate pe doi ani, 
Ioan Vălean din Lupeni a fost 
eliberat condiționat din peniten
ciar. A pornit spre casă, dar pe 
drum și-a amintit că are o cu
noștință — Viorel Pop — și s-a 
dus să-i facă o vizită. Acesta 
l-a invitat înăuntru, l-a ospătat 
omenește, după care au ieșit 
amindoi în oraș, unde s-au des
părțit. In loc să-și continue dru
mul spre casă, loan Vălean a 
făcut cale întoarsă la locuința 
lui V. P., de unde a sustras un 
aparat de radio, un ceas, un 
fiș... Prins de miliție, a fost tri
mis din nou in fața instanței. 
Și astfel, Judecătoria municipiu
lui Dej l-a condamnat la doi 
ani și jumătate, plus cele 158 
de zile neexecutate din pedeapsa 
anterioară.

A încurcat
sticlele

tot 
tot

Aproape o zi întreagă s-a 
„cinstit", de unul singur, cu ... 
felul de băuturi tari. Venind 
acasă, pe trei cărări, deși abia 
se mai putea ține pe picioare, 
Gheorghe Pirvu, din comuna 
Nicolae Bălcescu, județul Vil- 
cea, a ținut morțiș să mai ia o 
înghițitură dintr-o sticlă cu 
țuică pe care și-o pusese la 
păstrare. Dar cum sticla cu pri
cina se afla cu alte surate la 
un loc, n-a mai știut exact 
care e cu țuică și care nu. Și 
astfel, G. P. a dus la gură o 
sticlă in care se afla o substanță 
toxică. Nici 
cală nu l-a

o intervenție medi- 
mai putut salva.

redactata deRubricâ
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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GOSPODĂRIA SĂTEANlin VREDNIC

Paralel cu investițiile care se fac pentru dezvoltarea zootehniei 
în fermele agricole de stat și unitățile cooperatiste, statul sprijină pe 
toate căile dezvoltarea puternică a creșterii animalelor in gospodăriile 
populației de la sate. Un întreg sistem de stimulare materială și asis
tență tehnică vine în sprijinul populației pentru a crește animale — 
vaci pentru lapte, porci, oi, păsări — activitate cu efecte pozitive atît 
pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării cu produse animaliere 
a populației, cît și pentru sporirea veniturilor crescătorilor de animale. 
Pentru ca această activitate să se desfășoare la nivelul posibilităților 
și condițiilor create este nevoie de un sprijin puternic și permanent 
din partea organelor locale — primăriile comunale, organele agricole 
— în asigurarea furajelor, a materialului de prăsilă, a unei asistențe 
zooveterinare corespunzătoare. Inserăm în cele ce urmează citeva din 
preocupările unor primării, invitind totodată la un schimb de expe
riență, precum și la semnalarea unor neajunsuri care determină ca in 
unele locuri creșterea animalelor în gospodăriile populației să nu se 
afle Ia nivelul condițiilor și cerințelor.

SECUIENi-BACĂU :

® Fruntaș în cooperativa agricolă — exemplu 
de hărnicie in gospodăria proprie

© ^ici o curte ™ din cele 1700 fără o vacă, 
oi, porci și păsări

Pe Ion I. Cercel din comuna Secu- 
ieni, județul Bacău, sătenii îl cunosc 
ca pe unul dintre cei mai harnici oa
meni din cooperativă. Prin cele 
600—700 de norme pe care le realizea
ză împreună cu soția, prin producțiile 
mari pe care le obține, an de an, el 
se situează printre fruntașii coope
rativei. La Secuieni e un fapt a- 
proape comun că I. Cercel cu soția 
își consacră cea mai mare parte a 
timpului muncind în brigada de 
cîmp, la întreținerea culturilor sau 
strînsul recoltelor alături de ceilalți 
membri cooperatori. Are însă im
portanța lui pentru că un asemenea 
om, care muncește cu răspundere zi 
de zi pentru sporirea averii obștești, 
este în același timp unul dintre 
acei gospodari ai satului care își are 
curtea plină cu animale ; 17 oi, 4
scroafe de prăsilă de la care obține în 
fiecare an aproximativ 45 de purcei, o 
vacă, un vițel și multe păsări. „în fie
care an contractez cu statul 2—3 porci, 
5 miei, 200 litri lapte, 15—20 kg lînă, 
45 kg caș de oaie și un vițel, pen
tru care încasez 10 000—12 000 lei — 
ne spunea I. Cercel. Mai obțin cite 
13 000—15 000 lei din vînzarea purcei
lor. Asigurarea hranei nu ridică nici 
o problemă. în contul contractelor 
încheiate, primesc de la stat 3 000 kg 
de porumb și tărîțe. Apoi, muncind 
In cooperativă, zi de zi, cîștig destul 
de mult și din toate : porumb, car
tofi, sfeclă furajeră, fîn, coceni, paie 
etc. De asemenea, lotul pe care-1 am 
în folosință îl cultiv, în cea mai 
mare parte, cu lucerna, cartofi și sfe
clă furajeră. La fel ca mine fac și 
Vasile Cucu, Emil Vlntu și ceilalți 
vecini". Și nu numai ei. pentru că, la 
Secuieni, fiecare din cele 1 700 fami
lii au în curte o vacă cu vițel, 2—3

DISPECERATUL PUBLIC AL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR

Angajamentele asumate să fie 
punct cu punct înfăptuite

Ic a fetreprMaru fe etngori A Hwiste 
s-a adresat ft a» „Soită"...

Propunîndu-și să contribuie la îm
bunătățirea colaborării dintre uni
tățile industriale — ca pîrghie im
portantă pentru înfăptuirea planului 
la producția fizică, la fiecare sorti
ment, mai ales în industria con
structoare de mașini — ziarul nostru 
a inițiat în acest an rubrica „Dispe
ceratul public al cooperării între
prinderilor", în cadrul căreia sînt 
publicate răspunsurile unităților fur
nizoare restanțiere. măsurile și an
gajamentele lor privind recuperarea 
rămînerii în urmă la unele livrări 
de piese, repere, semifabricate ș.a. 
în aproape toate cazurile, aceste an
gajamente luate în fața opiniei pu
blice se traduc riguros în viață, re
lațiile de cooperare intrînd pe un fă
gaș normal.

Sînt însă și excepții. Despre ce 
este vorba ? într-un recent „Dispe
cerat..." („Scinteia" nr. 10 167, din 29 
aprilie a.c.) se relevau — alături de 
însemnate succese concludente — 
unele din greutățile pe care tînăra 
întreprindere de strunguri „SARO" 
din Tîrgoviște le intimpina din par
tea unor unități colaboratoare în asi
milarea și realizarea integrală, rit
mică a producției de strunguri au
tomate și paralele. Apelurile între
prinderii tîrgoviștene au fost prompt 
recepționate și urmate de acțiuni 
concrete, energice, într-un șir de u- 
nități economice. De pildă, colectivul 
întreprinderii mecanice din Roman — 
conștient de sarcinile ce-i revin — a 
recuperat într-un timp record restan
tele. El a găsit resurse și a venit In 
întîmpinarea cerințelor întreprinde
rii „SARO", turnîndu-i fără con
tracte batiurile pentru strungurile 
„SARO“-16 și „SARO“-60, care n-au 

„.si ce promit in
întreprinderea de strunguri 

din Arad :

„în acest trimestru 

vom recupera 
rămînerea in urmă"
Ing. Mircea Roman, director teh

nic al întreprinderii : „Este adevă
rat, de la începutul anului și pînă 
la 25 iunie, unitatea noastră nu a 
trimis întreprinderii de strunguri din 
Tîrgoviște, din cele 260 cutii de 
avans, decît 200. La ora actuală 
avem finalizate încă 32 cutii de 

porci, 10—20 de oi. Oamenii cunosc 
avantajele pe care le au de pe 
urma contractării cu statul a ani
malelor și produselor animaliere și 
livrează în fiecare an aproape 800 de 
bovine adulte și tineret, 500—600 
porcine, un mare număr de ovine, 
10 000 kg caș de oaie, 1 500 hectolitri 
de lapte, 2 000 kg lînă etc.

Președintele cooperativei agricole, 
Enache Popa, invitindu-ne să admi
răm frumusețea lanurilor de griu, 
porumb și cartofi „așa cum numai 
în hotarul nostru se pot vedea", vor
bea cu îndreptățită satisfacție de 
succesele înregistrate de cooperativă 
de la un an la altul, de hărnicia gos
podarilor de aici. „Oamenii din Se
cuieni sînt cunoscuți ca buni crescă
tori de animale, dar asta nu în
seamnă că ei își consacră cea mai 
mare parte a timpului pentru gospo
dăria lor personală — ne spunea 
președintele cooperativei. Activitatea 
lor de bază se desfășoară tot în 
cooperativă. Și nici nu s-ar putea 
altfel, de vreme ce aceasta constituie 
pentru ei principala sursă de cîștig 
și de procurare a furajelor pentru 
creșterea animalelor". Iată deci cit 
de bine și cu folos se pot împleti, 
pe de o parte, munca făcută cu răs
pundere în cooperativă și preocupa
rea fiecărui cetățean de a-și dezvolta 
o gospodărie a lui, din care să-și asi
gure o parte din hrana necesară, ea 
putînd constitui în același timp — 
așa după cum s-a putut vedea și 
din exemplul amintit — o sursă im
portantă de sporire a veniturilor. Iar 
dacă la Secuieni în prezent nu există 
familie care să nu crească ani
male. aceasta își găsește o explica
ție. mai ales, în felul în care fac
torii cu răspunderi în comună — de 

sosit din import sau nu au fost li
vrate de alte unități colaboratoare 
din țară. Prompte în expedierea 
comenzilor către întreprinderea din 
Tîrgoviște s-au dovedit a fi și alte 
două unități economice : „înfrățirea" 
din Oradea — care realizează piese 
pentru „S.N.A.“-710 — și „Unirea" 
din CIuj-Napoca, de unde ’tîrgoviș- 
tenii primesc piese turnate din oțel 
în modele ușor fuzibile.

— Din păcate — ne spunea direc
torul comercial al întreprinderii, ing. 
Costache Florea — eforturile conver
gente. stăruitoare, ale constructorilor 
de strunguri din Tîrgoviște și ale 
altor colaboratori de prestigiu n-au 
putut determina revirimentul aștep
tat : realizarea producției fizice pla
nificate și onorarea exemplară a 
sarcinilor către clienții externi. în
treprinderea de strunguri din Arad 
și „Mașiniexportimport" din Bucu
rești nu și-au respectat angajamen
tele asumate în mod public prin 
răspunsurile apărute in „Scînteia".

Concret, ce anume solicită între
prinderea din Tîrgoviște ?

Potrivit contractelor încheiate, în
treprinderea de strunguri din Arad 
avea obligația de a livra întreprin
derii „SARO", în primul semestru. 
260 cutii de avans. Dar, pînă la 25 
iunie, nu a expediat decît 200 cutii 
de avans. Restanțe față de contract 
s-au mai consemnat și Ia alte repere 
și subansamble : pompă de ungere 
— 35 bucăți ; șurub conducător de 
2 000 milimetri — 22 bucăți ; șurub 
conducător de 3 000 milimetri — 43 
bucăți ; cremaliere — 56 garnituri. 
De asemenea, apelul tirgoviștenilor 
de a se pune capăt livrărilor „în 
asalt" n-a fost recepționat de între
prinderea de strunguri din Arad.

hi! raspiK Hfâtie refiotm
avans, din care 15 au și fost expe
diate beneficiarului din Tîrgoviște. 
în citeva zile vom îndeplini integral 
sarcinile contractuale Ia acest reper, 
conform graficului stabilit de comun 
acord. în ceea ce privește reperul 
pompă de ungere, se vor asigura, de 
asemenea, cantitățile contractate, 
astfel îneît montajul strungurilor la 
Tîrgoviște să nu fie perturbat. Vom 
rămîne însă cu restanțe la reperele : 
șurub conducător de 2 000 și 3 000 mm 
și la garnituri de cremaliere — și 
aceasta din lipsă de capacități de pro
ducție. Ne exprimăm convingerea — 
ceea ce reprezintă și hotărîrea noastră 
— că, în cursul celui de-al treilea tri
mestru al anului, printr-o legătură 
strînsă, permanentă între cele două 

la primar pină la deputatul comu
nal — au reușit atît prin exemplul 
personal, cît și printr-o muncă po
litică, de la om la om, să convingă 
de necesitatea și avantajele mari 
pe care le prezintă creșterea 
animalelor în gospodăria persona- 

VĂDASTRA-OLT :

® Furaje din abundență intr-o comună fără islaz
@ Cum a organizat primăria procurarea 

animalelor
La Vădastra, județul Olt — comună 

fără nici un hectar de islaz — se 
cresc aproape 2 000 de bovine, din 
care o pătrime în gospodăriile popu
lației. „Multă vreme lipsa unui islaz 
pentru pășunat a constituit pentru 
noi problema cea mai grea de rezol
vat în creșterea animalelor pe lîngă 
gospodăriile populației — ne declara 
primarul comunei, Florian Antoane. 
Muncind la cooperativa agricolă, oa
menii cîștigau bine, înfățișarea sa
telor se schimba de la un an la al
tul, dar nu puteam să ne împăcăm 
cu gindul că în comună se găseau 
lapte și carne numai atunci cînd se 
aduceau din altă parte. Asta pînâ în 
anul 1971, cînd, la indicația comite
tului județean de partid, ne-am în
tocmit un program special de dezvol
tare a sectorului zootehnic în gos
podăriile populației. De comun acord 
cu oamenii din sat, cu conducerea 
cooperativei s-a hotărît ca fiecare 
familie să cultive cu lucerna și sfe
clă furajeră 10—15 ari din lotul în 
folosință. Rbstul furaielor vor fi asi
gurate de cooperativă prin însămîn- 
țarea în cultura a doua (rapiță, se
cară, masă verde, borceag) a circa 
150 de hectare — cheltuielile pentru 
sămînță și lucrările agricole execu
tate urmînd a fi suportate de către 
membrii cooperatori. Cei care dețin 
animale mai primesc fîn de lucerna, 
în funcție de numărul de norme pe 
care îl fac în cooperativă. De 4 ani

MOECIU-BRAȘOV:
® Cu ani în urmă cunoșteau doar oieritul. 

Acum furnizează și în alte județe taurine 
® 7 milioane lei anual din contractări. Dar 

producția poate spori mai mult...
Cu ani în urmă, singura îndelet

nicire a locuitorilor din Moeciu — 
Brașov o constituia oieritul. Astăzi 
se cresc aici 2 500 de taurine, 1 400 
de porcine, la care se adaugă, bine

O altă unitate — „Mașiniexportim
port" din Capitală — avea obligația 
expresă de a impulsiona aprovizio
narea întreprinderii din Tirgoviște 
cu batiurile contractate în străinătate 
pentru strungurile „SARO“-16 și 
„SARO“-25. în loturi de 40 bucăți în 
fiecare lună sînt așteptate să so
sească la Tîrgoviște asemenea repere 
din luna aprilie. Mai sînt așteptate, 
din import, cu termen de livrare în 
primul semestru a.c., 80 carcase pen
tru cutia de viteză a strungului 
„S.N.A.“-800. 46 turele și 56 suporți 
verticali. întreprinderea din Tirgo- 
viste solicită sistematic. în baza fi
șelor tehnice depuse la „Mașiniexport
import, și alte repere, printre care 
pompa A.R.-2 pentru „SARO“-42 și 
,.SARO“-60 și diferite piese de 
schimb necesare produselor finite 
fabricate, dar acestea nu au fost li
vrate.

Chiar și prestigioasa întreprindere 
„23 August" din București apare pe 
„lista" restantierilor fată de 
„SARO" din Tîrgoviște. Unitatea 
din Capitală, în conformitate cu pre
vederile contractuale, trebuia să li
vreze — în 6 luni din acest an — 
90 batiuri necesare strungurilor 
„S.N.A.“-710 X 3 000 mm. deosebit de 
solicitate peste hotare. Dar „23 Au
gust" nu și-a onorat contractul si 
n-a livrat nici măcar un batiu. De 
luni de zile, ambele întreprinderi 
sînt antrenate într-o polemică biro
cratică, pe marginea modelului de 
turnare realizat la Tîrgoviște. dună 
proiectele și tehnologia puse la dis
poziție de către însuși executantul 
batiurilor — întreprinderea ,.23 Au
gust". Timpul trece însă, iar batiu
rile nu sosesc la Tîrgoviște.

întreprinderi, restanțele vor fi recu
perate în întregime, în așa fel îneît 
producția de strunguri „SARO" să 
decurgă ritmic, conform planului".

„Mașiniexportimport" : 

„Ne facem autocritica, 
dar și beneficiarul 

să-și precizeze 
din timp cerințele"

Mihai Băicuși, director al între
prinderii : „Unității noastre ii revin 

lă. S-a pus apoi problema pășu
nii, care era neîndestulătoare și de 
slabă calitate. Pentru început au 
fost repartizate. pentru animalele 
proprietate personală a sătenilor, 
200 ha, pășunea ajungînd în prezent 
la 400 ha. (Gh. Baltă).

de zile, o comună fără nici un petic 
de islaz reușește să asigure hrană 
din abundentă pentru toate anima
lele cite se cresc aici".

în afară de furaje se mai ridica 
și problema procurării de animale. 
Si nu orice fel de animale, pentru că 
oamenii de aici nu puteau concepe 
să-și cheltuiască banii pe orice, nu
mai să vadă că au o vacă în curte. 
S-au ales atunci un număr de 5 coo
peratori, vechi crescători de animale, 
care, ajutați de medicul veterinar 
din sat și de specialiștii zootehniști din 
cooperativa agricolă, au cutreierat 
lună de lună cele mai vestite tîr- 
guri cu animale de rasă, aducind la 
Vădastra peste 200 vaci și juninci de 
mare productivitate. Pentru cei că
rora nu le ajungeau banii, primăria 
a intervenit în vederea înlesnirii 
unor credite bancare. Acțiunea aflin- 
du-se încă în plină desfășurare, se 
scontează ca pînă la sfîrșitul anului 
numărul vacilor să crească cu încă 
100—150 capete, astfel îneît în 1976 
numărul de bovine din gospodăriile 
personale să treacă de 700 capete.

Experiența de la Vădastra este 
deosebit de valoroasă, iar generali
zarea ei se impune de la sine. De alt
fel, în județul Olt. unde inițiativa 
celor din Vădastra s-a bucurat de o 
largă popularizare, într-o perioadă 
relativ scurtă s-a ajuns ca în fie
care comună să se crească cel nutin 
150 de vaci cu lapte în gospodăriile 
populației. (Emilian Rouă).

înțeles, oile — peste 12 000. O co
mună situată în zona Branului, pe te
renuri frămîntate, improprii culturi
lor de cîmp, dar care realizează în 
medie pe an peste 7 milioane lei de

o.-

într-una din secțiile întreprinderii de strunguri din Tirgoviște

sarcini importante în legătură cu 
asigurarea importurilor necesare în
treprinderii de strunguri din Tîrgo
viște pentru realizarea planului de 
producție. In această direcție am 
depus eforturi atît pentru contracta
rea acestora cu parteneri externi, cit 
și pentru livrarea de către aceștia a 
comenzilor la termenele contractuale. 
Din păcate însă, eforturile noastre 
nu și-au atins integral scopul ; nu 
am reușit să asigurăm importul in 
totalitate și la datele stabilite. Ast
fel, dacă pentru strungurile „SARO" 
unul dintre furnizorii externi și-a 
respectat și-și va respecta contrac
tele (cu excepția reperului suport, 
la care tranșa lunii mai va fi livrată 
pină la finele lunii iunie), furnizorul 
de batiuri nu și-a îndeplinit, pină 
în prezent, obligațiile asumate. în 
ce privește carcasa cutiei de viteze 
pentru strungul „S.N.A.“-800, parte
nerul extern intîrzie, de aseme
nea, livrarea. Nu este mai pu
țin adevărat că nici întreprin
derea din Tîrgoviște nu și-a cu
noscut din timp necesarul Ia acest 
reper, deoarece doar la 7 martie 1975 
a stabilit cerințele față de partene
rul extern, printr-un protocol de 
modificare sortimentală a unui con
tract anterior. Pentru preintîmpinarea 
unor astfel de situații am cerut be
neficiarului să-și stabilească din timp 
necesitățile anului viitor însă, pînâ 
în prezent, nu am primit un răs
puns".

întreprinderea „23 August" 
din București: 

„Zees batiuri vor fi 
livrate neîntîrziat"

Ing. Mircea Drăgulin, director de 
fabricație în sectoarele calde ale în
treprinderii : „Am primit comanda 
pentru batiuri de la unitatea din 

pe urma contractărilor de animale și 
produse animaliere cu statul. Numai 
în primele cinci luni din acest an au 
fost livrate 700 de taurine (in majo
ritate tăurași in greutate de peste 
350 kg), 2 300 ovine, 100 porcine, 
4 600 hl lapte din cei 10 000 hl con
tractați pe 1975. La acestea se mai 
adaugă alte 100 vițele de prăsi
lă livrate pentru comunele mon
tane și submontane din zona Si
biului, Branului și Gorjului. Pentru 
că. trebuie să spunem, de cîțiva ani 
încoace, comuna Moeciu a devenit 
unul din principalele bazine ale ju
dețului Brașov de producere a ma
terialului de selecție la rasa brună. 
La Moeciu există acum un puternic 
centru de selecție, cu o arie de răs- 
pîndire ce cuprinde întreaga comună, 
dar care se desfășoară sub îndruma
rea și controlul permanent al medi
cului veterinar de circumscripție, 
Eugen Neagu. Un om venit aici. în 
inima munților încă acum 20 de ani 
și care și-a închinat toată învăță
tura și talentul celor pentru care 
a fost trimis. A trebuit în pri
mul rînd rezolvată problema furajă
rii animalelor. Așa a început ac
țiunea de fertilizare — mai ales prin 
tîrlire — a pășunilor. Pentru finețe 
au fost aduse și îngrășăminte chi
mice, astfel că, în scurt timp, de pe 
pășuni s-au putut obține cite două 
coase. Cele mai multe din animalele 
sătenilor aveau însă un potențial 
productiv scăzut. îmbunătățirea lor 
s-a făcut cu ajutorul unor reprodu
cători de mare valoare, astfel că, 
printr-un proces continuu de amelio
rare. s-a ajuns astăzi la un metis 
de brună care dă pînă la 25 litri 
de lapte pe zi. Așa se explică de 
altfel și cererile tot mai mari de vi
țele pentru reproducție. Numai în 
ultimii ani au fost livrate de aici 
peste 6 000 de capete. Este și aceasta 
o importantă sursă de venituri. Din
colo însă de cîștigurile mari pe care 
oamenii le realizează din vînzarea 
animalelor de rasă superioară, expe
riența de la Moeciu reprezintă o ad
mirabilă demonstrație a ceea ce pot 
face oamenii prin dragoste și pasiune 
pentru creșterea animalelor, chiar în 
condiții mai vitrege.

Fiecare familie din Moeciu crește 
în medie 3 taurine, 20—30 ovine, 
1—2 porci. Dar, așa după cum ne 
spunea primarul Gheorghe Voinescu, 
comuna ar putea spori mult efectivele 
dacă organele de resort centrale ar 
găsi o soluție pentru folosirea de că
tre satele brănene a pășunilor din 
Munții Bucegi și bazinul Ialomiței, 
cu atît mai mult cu cît la ora ac
tuală încărcătura de animale pe a- 
'ceste pășuni este foarte scăzută. Alte 
240 ha goluri alpine, ale Oco
lului silvic din Zărnești ar con
stitui, de asemenea, o sursă im
portantă pentru completarea defi
citului de masă verde. Două propu
neri care nu ne îndoim că vor reține 
atenția celor vizați. (Nicolae Mocanu).
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Tirgoviște, pe care ne-am însușit-o. 
Prin contract, tirgoviștenii au avut 
obligația de a ne asigura modelul de 
turnare a batiurilor. Modelul insă 
nu a corespuns din punct de vedere 
calitativ (este executat din lemn de 
brad, nu are dimensiunile necesare). 
Inițial l-am refuzat, dar la insisten
țele beneficiarului am turnat batiuri 
după acest model și consecința : 
toate au fost rebutate. Pentru a ieși 
din impas am hotărît să realizăm 
modelul respectiv cu forțele tehnice, 
de concepție și execuție ale între
prinderii, cu toate că sintem supra
solicitați — și el va fi gata la fi
nele lunii iulie a.c. Concomitent, am 
reparat modelul trimis de tîrgoviș- 
teni. l-am recondiționat și prin folo
sirea lui vom turna 10 batiuri în zi
lele următoare, care vor fi livrate 
(dacă vor fi de bună calitate) între
prinderii „SARO". Deci depunem 
stăruitoare eforturi pentru a-i ajuta 
pe tîrgovișteni, dar și ei trebuie să 
ne sprijine, să-și facă pe deplin da
toria".

★

Există o centrală industrială a ma- 
șinilor-unelte. răspunzătoare pentru 
realizarea planului de fiecare din 
întreprinderile componente. în aceste 
condiții, citeva întrebări se pun cu 
necesitate : De ce tolerează atari de
ficiențe în cooperarea pentru reali
zarea strungurilor cu marca 
„SARO" ? Cum pot sta liniștiți spe
cialiștii din centrală — și din minis
ter — cînd se pun asemenea pro
bleme ? Oare acestea sînt probleme 
de cooperare insolubile ? La aceste 
întrebări așteptăm răspunsuri con
crete, clare și responsabile. Vom re
veni deci, pentru a vedea cum de
curge producția de strunguri fabri
cate la Tîrgoviște — atît de apreciate 
de beneficiarii interni și la export.

Petre NEDELCU 
Constantin SOCI

Se recoltează griul în lanurile cooperativei agricole din comuna Dor Mărunt, 
județul Ialomița

sran. chiui i jhew bkm
• In lanuri - ritm susținut
• La bazele ie recepție - 

staționări îndelungate
Lanuri nesfîrșite de griu, ce se îm

puținează cu fiecare brazdă trasă de 
cele peste 1 540 de combine, oameni 
cu fețele arse de soare cirmuind cu 
dibăcie acești coloși de metal, alții 
adunând paiele din urma lor sau in- 
toreînd miriștea proaspătă pentru a 
da rod unei noi culturi, convoaie de 
mașini încărcate care grăbesc spre 
hambarele de pîine ale țării. Este ta
bloul viu de muncă, zugrăvit pe fon
dul celor peste 83 000 ha cu griu de 
către harnicii agricultori brăileni, cei 
care cu două săptămîni în urmă a- 
nunțau primii încheierea secerișului 
la orz. Dar adevărata bătălie desfă
șurată pe frontul larg al recoltei ’75 
se dă abia acum. în numai 5 zile în 
care combinele au lucrat din plin s-a 
strins mai bine de 50 Ia sută din re
coltă. De altfel, în multe cooperative 
agricole — Cuza Vodă, Stăncuța, Mi
hai Bravu, Cireșu etc. — recoltatul 
s-a încheiat.

Peste tot, combinele lucrează gru
pat, iar atelierele mobile sînt astfel 
echipate incit pot remedia, în citeva 
minute, orice defecțiune. La coope
rativa agricolă din Valea Cinepii, bu
năoară, pe o solă de 53 ha cu griu 
din soiul „Dacia" erau concentrate 
toate cele 5 combine „Gloria" ale 
secției de meoanizare. In urma lor, 
patru prese asigurau front de lucru 
celor șapte pluguri. La eliberat și 
pregătit terenul se lucrează de di
mineața de la ora trei și pînă seara 
după ora 22. Din cele 380 ha des
tinate culturilor succesive au mai 
rămas de însămînțat 230 ha. La 
I.A.S. însurăței, combinele au fost 
comasate, la început, în lanurile fer
melor 1 și 5, pe care le-au recoltat în 
numai trei zile față de șapte cite erau 
prevăzute inițial. Acum se lucrează 
în fermele 8 și 4. Prin această mă
sură s-a cîștigat, pe ansamblul între
prinderii, un avans de două zile față 
de graficul inițial.

In competiție cu timpul, mecaniza
torii măsoară însă ziua in buncăre de 
griu descărcate, chiar dacă ei mun
cesc pe solele însămînțate și îngriji
te de colegii lor. în această întrece
re. urmărită zilnic de către specia
liștii aflați in cimp, se desemnează, 
în fiecare seară, fruntașii zilei. An
drei Pătrașcu, Gheorghe Novac. Con
stantin Marinescu de la C.A.P. Ti- 
chilești ; Ion Cojocaru și Niță Jerbă- 
ianu — I.A.S. Ti.chilești ; Tănase Ba- 
laban și Ștefan Lupașcu — I.A.S. în
surăței ; Petru Gavrilescu și Petru 
Amățioarei — veniți cu combinele 
tocmai din județul Neamț, sint numai 
câțiva dintre cei care au trăit emo
ția acelor clipe in care tovarășii 
de muncă, conducerile de unități 
i-au felicitat și premiat pentru 
hărnicia și priceperea lor. în 
județul Brăila, fruntașii secerișu
lui se’ bucură și de o altă cinsti
re, una care prin însemnătatea ei mo
rală întrece cu mult cei 100 lei pri
miți drept recompensă. In centrul

Stocurile supranormative
(Urmare din pag. I)

Desigur, ește vorba de neajunsuri 
serioase existente încă în activitatea 
unor astfel de întreprinderi, nea
junsuri care generează pierderi în
semnate pentru unitățile respective, 
pentru economie. Față de aceste 
constatări, firește, organele bancare 
nu au stat pasive. Bunăoară, chiar 
pe parcursul desfășurării acțiunii a- 
mintite. au fost luate o serie de 
măsuri pentru valorificarea operati
vă a stocurilor supranormative cre
ate. Este vorba. în principal, de re
distribuirea sau predarea acestora la 
bazele județene de aprovizionare 
tehnico-materială. întreprinderea de 
mașini grele. întreprinderile „Vul
can" și întreprinderea de ventila
toare din București au predat, anul 
trecut. Bazei de aprovizionare a Ca
pitalei materiale de valori importan
te care au fost reintroduse în cir
cuitul economic productiv. De ase
menea. este de menționat că. în 
acest an, unitățile bancare nu au 
admis credite pentru aprovizionări 
exagerate ca urmare a instituirii su
pravegherii plăților la întreprinderile 
cu o situație financiară deficitară și 
au aplicat sancțiuni la unitățile care 
nu-și gospodăresc în mod eficient 
fondurile încredințate, cum a fost 
cazul la Baza CIETA București sau 
Baza județeană de aprovizionare 
Dîmbovița.

Totuși, volumul stocurilor supra
normative existente în unele între
prinderi și centrale industriale este 
încă mare și imobilizează însemnate 
fonduri ; ca urmare, se impune să 
fie întreprinse în continuare măsuri 
energice pentru lichidarea acestora 
și. mai ales, pentru evitarea for
mării unor astfel de stocuri în pe
rioadele următoare.

în lumina sarcinilor trasate recent 
de conducerea partidului pentru îm
bunătățirea activității de gospodărire 
a valorilor materiale și limitarea 
utilizării acestora în cadrul fonduri
lor aprobate și a creditelor planifi
cate. este necesară conlucrarea tutu
ror organelor în atribuția cărora se 
află urmărirea utilizării cit mai efi
ciente a tuturor resurselor materiale, 
în acest sens, considerăm necesar a 
se tine seama de următoarele mă
suri :

• La întocmirea planurilor de a- 
provizionare să se aibă în vedere 
stocurile existente în întreprindere, 
în baze, cît și disponibilitățile din 
alte sectoare de activitate. în acest 
scop, este necesar să se organizeze o 

comunei Viziru. pe un panou mare 
sint trecute numele fruntașilor la 
recoltare. Au ocupat acest loc de 
cinste Dobre Ganciu, Stan Băjinaru, 
Marin Avram, Ioana Baltă. Sfatul 
„scris" de a le urma exemplul nu a 
rămas o simplă lozincă. La Viziru, 
mai bine de 30 la sută dintre meca
nizatori sint evidențiați, seară de 
seară, pentru rezultatele deosebite.

Pe ansamblul județului, viteza me
die planificată la recoltat de 10 600 
ha a fost atinsă incă de vinerea tre
cută. Păstrînd în continuare ace
lași ritm, este de așteptat ca spre 
sfîrșitul acestei săptămîni brăilenii 
să anunțe încheierea secerișului. Dar 
lucrările agricole de vară pot fi so
cotite încheiate numai atunci cînd 
fiecare bob va fi la adăpost, cînd 
semănătorile vor trage ultimele braz
de pe cele 61 000 ha prevăzute a se 
însămînța cu a doua cultură. Ridi
căm aceste probleme în primul rind 
pentru a pune în evidență decalajul 
mare intre suprafața recoltată și cea 
pregătită pentru însămînțat, neco- 
relările între capacitatea de recoltare 
a combinelor și cea de preluare a 
bazelor de recepție, cauzate în prin
cipal dc deficiențe d? ordin organiza
toric. Iată ce spun cifrele. Cu nrese- 
le existente în unitățile agricole ar 
trebui să se baloteze zilnic paiele de 
pe circa 5 200 ha. Dar în două săp
tămîni de lucru au fost sttiînse paie
le doar de pe 20 000 ha. A.ceasta do
vedește că mașinile nu sânt folosite 
la întreaga lor capacitate,, situație ce 
îndeamnă la măsuri oper.-ative.

O atenție mai mare tr ebuie să te 
acorde și livrării cerealei- t>r la baze
le de recepție. Teoretic ( calculate tot 
ce se recoltează se înmaj jazineazâ în 
aceeași zi. Practic, luci urile nu se 
petrec întocmai. In multe. locuri, griul 

- sfe depozitbâfă jfe"miriște-. Actașta 
ca’-urinOTpâft.TSl^^ărilor pSfdiig.'Vt- 
ale autovehiculelor îr. unei baze, dar 
și a unor deficiențe în repartizarea ca
mioanelor pe unități. La baza de re
cepție din Dudești, de pildă.jam 
văzut remorci care așteptau la rînd 
de mai bine de două ore. Aici exis
tă 6 guri de descărcare mecanizate 
și 7 manuale, dar se folosesc numai 
patru. Șeful bazei. Petru Gheorghiu, 
lipsit de ajutor, este depășit de vo
lumul mare de muncă. Sint multe de 
rezolvat la baza din Dudești ș.i pu.ar 
strica dacă cineva din nonducerefț ,n" 
treprinderii județene de specialitate 
s-ar deplasa aici pentru a pune Iu- -r 
crurile la punct.

Desigur, neajunsurile amintite sînt 
izolate și nu pot știrbi cu | ni
mic din hărnicia și entuziasmul cu 
care se muncește în aceste zile pe 
ogoarele județului Brăila. Dar pentru 
ca intr-adevăr totul să meargă ca pe 
roate în actuala campanie se impu
ne rezolvarea lor din mers.

Iosii POP

evidentă statistică operativă (fizică 
și valorică) a acestor disponibilități, 
astfel incit unitățile economice să 
poată cunoaște operativ aceste dis
ponibilități, pentru a tine seama de 
ele la eventualele propuneri de im
port sau chiar la unele aprovizionări 
directe.

® Adaptarea operativă a planului 
de aprovizionare, în funcție de ne
voile reale de consum ale perioadei, 
să fie aplicată ca măsură permanen
tă pentru evitarea creării stocurilor 
peste necesarul curent și deci peste 
nivelul fondurilor aprobate. în strîn
să legătură cu aceasta, este necesar 
ca bazele județene de aprovizionare 
tehnico-materială și cele specializate 
să devină mai receptive la preluarea 
stocurilor declarate disponibile de 
unitățile economice, astfel incit ele 
să fie singurele deținătoare ale 
stocurilor peste necesar din unele 
întreprinderi și să le poată redistri
bui altor unități solicitante.

o La întocmirea planurilor de im
port. centralele industriale și minis
terele de resort să avizeze cu deose
bită competență și răspundere soli
citările primite din partea unităților 
în subordine, astfel îneît acestea să 
poată fi limitate numai Ia cantitățile 
și sortimentele strict necesare reali
zării indicatorilor de plan.

0 O atenție cu totul deosebită șl o 
activitate mai concretă și stăruitoare 
se cere și din partea organelor de 
sinteză și a băncilor, chemate să 
găsească soluții cît mai eficiente de 
rezolvare a acelor situații care re
flectă gospodărirea irațională a va
lorilor materiale, să contribuie din 
plin la recircularea operativă a fon
durilor materiale imobilizate in mod 
nejustificat.

Practica supraaprovizionărilor și a 
formării, pe această cale, a stocurilor 
supranormative constituie o dovadă 
a unei conduceri ineficiente, a unei 
slabe preocupări pentru buna orga
nizare în toate compartimentele 
întreprinderii. Tocmai de aceea, in 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului cu privire 
Ia gospodărirea rațională a fon
durilor materiale și bănești tre
buie să se pornească de la so
luționarea unor probleme funda
mentale ale organizării și planifi
cării aprovizionării, ale asigurării 
ritmicității procesului productiv, de 
la întărirea răspunderii comparti
mentelor de aprovizionare și a con
lucrării lor cu alto compartiment» 
din întreprinderi.
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Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, marți 
după-amiază, în vizită protocolară

de prezentare pe Raoul Delaye, am
basadorul Franței la București.

La primire a participat Ion St. Ion, 
secretar general al guvernului.

exterior al Franței
Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării

Cronica zilei
3Cfl

Marți s-a înapoiat în Capitală, ve
nind de la Moscova, delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de tova
rășul Trandafir Cocîrlă, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S.. a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență în U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Lucian Drăguț, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., vice- 

dinte al Consiliului
Control Muncitoresc al 
Economice și Sociale, de 
partid.

Au fost prezenți. de
V.I. Dro lenuo. ambasadorul U.R.S.S. 
la București,

purtate discuții pe marginea unui 
proiect metodologic de cercetare in- 
terdisciplinară elaborat de specialiș
tii de la universitatea bucureșteană.

Marți seara a sosit în Capitală 
Norbert Segard, ministrul comerțului 
exterior al Franței, care, la invita
ția Ministerului Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, face o vizită în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întimpinat de IOn Pățan, vice-

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior șl cooperă
rii economice internaționale, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul Fran
ței la București, Raoul Delaye, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Central de
Activității 

activiști de
asemenea,

membri ai ambasadei.
★

folcloric ..Doina 
de cultură din

Hunedoara, a

Ansamblul 
lui" al Casei 
Brad, județul 
mm-ii In Cehoslovacia, pentru 
:cnn ia Festivalul internațional ... 

folclor de la Vychodna, ce se va des- 
lâșura intre 3 și 7 Iulie.

★
Academia de stiinte sociale și no- 

Ministerul Educației si învă- 
5j Universitatea dm Bucu- 

: ■ orenhizat. marți, o dezbatere
’>> -n-i „Integrarea învățămîntului
cu : -reetarea și producția". Au fost

Crisu- 
orașul 
plecat 

a par- 
de

Vizita unei delegații
Muncii

Sociale

O delegație a Ministerului Muncii 
și al Afacerilor Sociale din Irak, 
condusă de Wahid Ibrahim, adjunct 
al ministrului, face o vizită în țara 
noastră.

T> legația, a fost primită de minis
trul muncii. Petre Lupu, cu care a 
discutat probleme privind dezvolta
m-a le -.-...ir lor de cooperare între mi- 
t'-u-i<•!■' muncii din cele două țări.

D: I••gafia a vizitat obiective eco
nomie si social-culturale, grupuri 
seol.-ii - profesionale și de perfecțio
nare a muncitorilor, centrul de 
' acționare a cadrelor 
(CEPECA). institute de 
n-atoriu! do tratament 
gi-' de la Eforie Nord.

T'. •■rnn „ vizitei pe 
ga ' _ ______

i. min trul turismului.
(Agerpres)

per-
de conducere 
cercetări, sa- 
balneofiziolo-
litoral, dele-

.< avu» o întrevedere cu Ion

Ă-'arți dim nea ta a părăsit Capitala 
delegația ( unii Poporului Togolez. 
armată din fao Kunala Eklo. secre

tar perman at al 
de interne, v. _____
Ami-('..‘gnatL. membru al Comitetului 
Central al uniunii, directorul Agen
ției togoleze de presă, care, la invi
tația C.C. a’------
de prieteni-

uniunii, ministru 
iful delegației, și Kokou

P.C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră.

NICOLESCU
La 30 iunie a încetat din viață a- 

cademicianul Miron Nicolescu, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

Născut la 27 august 1903 la Giur
giu, dintr-o familie de învățători, 
și-a făcut studiile la Universita
tea din București, obținînd licen
ța în matematici în 1924. Conti
nuă studiile la Școala normală 
superioară din Paris, iar în 1928 
obține la Sorbona titlul de doc
tor în matematici. După înche
ierea studiilor începe o bogată 
activitate didactică universitară. 
Conferențiar în 1928. profesor ti
tular în 1933, iar după reforma 
învățămîntului, în 1948, profesor 
șef de catedră la Universitatea 
din București, Miron Nicolescu a 
adus contribuții de mare valoare 
la formarea a numeroase gene
rații de matematicieni, la dezvol
tarea școlii matematice româ
nești.

împletind strîns activitatea di
dactică cu cea științifică. Miron 
Nicolescu se înscrie în rîndul ma
rilor oameni de știință români din 
acest domeniu, care au făcut ca 
școala de matematică din țara 
noastră să se bucure de o largă 
și unanimă recunoaștere interna
țională. Interesat în primul rînd 
de probleme de structură a unor 
clase de funcții care apar în 
mod natural în analiză, acade
micianul Miron Nicolescu a creat 
a dus la perfecțiune teoria funcții
lor poliarmonice. De asemenea, a 
pus bazele teoriei funcțiilor polica- 
lorice. A elaborat numeroase lucrări 
apreciate de oamenii de știință din 
țară și din străinătate.

După eliberarea României de sub 
dominația fascistă. Miron Nicolescu 
devine un activist de frunte al fron-

tului științific și cultural. în perioada 
1946—1948 face parte din conducerea 
Ministerului Educației Naționale, ca 
ministru subșecretar de stat.

în 1948 a fost desemnat mem
bru corespondent, iar din 1955 
membru titular al Academiei.

Și

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutatei de tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Cumpănașu. 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
președintele Comitetului pentru pre
să și tipărituri, de activiști de partid.

(Agerpres)

z-tduu de la întreprinderea de mecanică navală din Galati

tate militantă cu cauza dreaptă
a poporului coreean

a 25 de aniîmplinirii
din Coreea și a Lunii 

! cu lupta poporului 
după-amiază, la Intre- 
mecanică navală din 
loc o adunare la care 
numeroși 

hnicieni din 
-mtanți ai 
d și de stat,
c, ambasadorul R.P.D. 
icurești, alți membri al

muneitori, 
întreprin- 
organelor 
precum și

coreean și poporul român, au adus o 
contribuție importantă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele 
vorbitorul a 
succese în 
Congresului 
programului 
socialiste multilateral dezvoltate 
înaintare a României spre comunism.’

(Agerpres)

două țări. în încheiere, 
urat poporului român noi 
înfăptuirea hotărîrilor 
al XI-lea al P.C.R., a 

de făurire a societății 
și

1966 a fost ales președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
funcție de înaltă răspundere, pe care 
a deținut-o pînă la sfirșitul vieții. 
A fost, de asemenea, membru al Bi
roului executiv al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie.

Participant activ lș opera de con
struire a socialismului, Miron Nico
lescu a fost membru al Partidului

CONSILIUL NATIONAL PENTRU 
ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE

său, Constantin Iacob, 
eprinderii, a exprimat 
ectivului bucuria pen- 
obținute de oamenii 
a prietenă, solidarita- 
dreaptă a poporului 
litorul a subliniat cu 
’tul că între orașe- 
Nampho au fost sta- 
frățești de prietenie, 

e o delegație a muni- 
se află în vizită la 

a urat poporului coreean 
în dezvoltarea economiei,

PROGRAMUL 1

i'x&xnplio și 
noi succese 
științei și culturii, în înfăptuirea cît 
mai grabnică a aspirațiilor sale celor 
mai arzătoare de unificare pașnică 
și independentă a țării.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Pak 
Zung Guc a adresat mulțumiri pen
tru sprijinul activ acordat de Româ
nia luptei drepte a poporului coreean 
și a relevat că între partidele, po
poarele și guvernele celor două țări 
s-au statornicit relații trainice de 
prietenie frățească. Vizita efectuată 
în iunie 1971 în R.P.D. Coreeană de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și recenta vizită în România 
a tovarășului Kim Ir Sen au de
monstrat ferm prietenia adîncă și so
lidaritatea militantă dintre poporul

9,00
10,00
10,30
11,20
11,35

11,55
16,00
16,30

17,’00 
17,05
17.15 
18,05
18.15 
18,35
18,55

19,20

Teleșcoală. 
Matineu de vacanță . 
Biblioteca pentru toți. 
Melodii celebre. 
Aveți legătura 
întreprinderea 
din Timișoara. 
Telex. 
Teleșcoală. 
Curs de limba 
tulare). 
Telex.
La volan
Bucuroși de oaspeți... la Arad. 
Tragerea Pronoexpres. 
Drumuri In Istorie.
Dincolo de note...
Tribuna TV : Politica parti
dului în problema națională. 
1001 de seri.

directă cu... 
„Electrotimiș"

rusă (recapi-

,.GALERIILE TRIBUNEI"

La casa de cultură a sindica
telor din Bistrița, sub genericul 
„Galeriile Tribunei", a avut loc 
vernisajul unei expoziții de pic
tură. Semnatarii lucrărilor — 
portrete, compoziții, peisaje și 
naturi statice — sînt pictorii Oc
tavian Cosman și Dan Bimbea 
din Cluj-Napoca. Redacția re
vistei „Tribuna", inițiatoarea a- 
cestei reușite manifestări cultu
rale, și-a propus să dea pre
zenței „Galeriilor Tribunei" ’n 
județul Bistrița-Năsăud un ca
racter de continuitate. Conform 
acestui proiect, periodic, sub a- 
celași generic, la Bistrița, 
Beclean, Sîngeorz-Băi, Rodna, 
Lechința și în alte localități

urmează să fie inaugurate ex
poziții cu lucrări ale unor plas- 
ticieni consacrați din Cluj-Na- 
poca. (Ion Anghel).

„FESTIVALUL 
SLĂNICULUI"

în pitoreasca poiană a locali
tății Plaiul Nucului, comuna Lo- 
pătari (Buzău), s-a desfășurat 
cea de-a 7-a ediție a „Festiva
lului Slănicului", manifestare 
devenită tradițională în viața 
culturală a zonei. Numeroase 
formații artistice ale așezămin
telor culturale din comunele si
tuate pe valea Slănicului au 
adus în fața publicului creația 
populară a locurilor, evidențiind

Comunist Român. în anul 1965, la 
Congresul al IX-lea, a fost ales mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, fiind 
reales la Congresele 
XI-lea ale partidului.

Deputat în primul 
mocratic al țării 
Nicolescu a fost reales, 
multe legislaturi, deputat al Ma
rii Adunări Naționale. A fost, de 
asemenea, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Pentru 
activitate 
obștească, 
ția ce a 
cietății socialiste multilateral dez
voltate. academicianului MIron 
Nicolescu I s-a conferit, cu pri
lejul Împlinirii vîrstei de 70 de 
ani. ordinul „Victoria Socialis
mului". A fost. de asemenea, 
distins cu titlurile de Erou al 
Muncii Socialiste, ..Om de știin
ță emerit". „Laureat al Premiului 
de Stat", cu alte înalte ordine și 
medalii.

Prestigiul internațional de care 
s-a bucurat Miron Nicolescu este 
ilustrat de alegerea sa ca membru 
al academiilor de științe din 
U.R.S.S.. R. P. Polonă. R. D. 
Germană, R. S. Cehoslovacă. R. P. 
Bulgaria, al Academiei tiberiene 
din Roma, al Academiei de știin
țe și litere din Toulouse și al al
tor societăți științifice străine. A 

fost, de asemenea, vicepreședinte al 
Uniunii matematice internaționale.

Prin încetarea din viață a acade
micianului Miron Nicolescu pierdem 
un eminent savant patriot, care și-a 
Închinat toate forțele dezvoltării ști
inței, propășirii patriei, victoriei cau
zei socialismului și păcii.

apoi
al X-lea și al
parlament de- 
noastre, Miron 

în mai

îndelungata și rodnica 
științifică, didactică și 
cit și pentru contribu- 
adus-o la făurirea so-

Recent, în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a desfășurat cea de-a 
șaptea ediție a Zilelor 
culturii călinesciene. Oas
peți din București. Iași și 
Cluj au avut prilejul de 
a cunoaște, direct, efer
vescența culturală a unui 
oraș care în urmă cu 
douăzeci de ani nu exis
ta — în dimensiunile mo
dernității sale — ne har
ta tării. Patriarhala așe
zare a Oneștilor de 4 006 
de suflete s-a 
mat în orașul 
de activitate al 
proane 80 000 de 
Clădirile înalte pot să a- 
pară brusc la orizont, ca 
un mirai al depărtărilor 
la coborîrea din munți, 
ca un miracol al voinței 
umane. Blocurile albe se 
conturează net în spațiile 
străzilor care se încruci
șează după legile cele! 
mai pure geometrii. în- 
tr-o vastitate aerată. în 
vegetația luxuriantă, in 
aerul pur. nenoluat (prin 
ce miracol științific) de 
gigantul combinat petro
chimic al legendarului 
Bnrzești.

Pe aceste locuri încăr
cate de istoria si de a- 
mmtirile războale’nr s-au 
ridicat cetățile chimiei si 
ale constri’cUei de către 
un ponor al tmerelii di
namice. Municipiul este 
dominat de setea de viată 
si de edificare a tinere
tului care îi formează 
marea maioritale a locui
torilor. Un amănunt de
mografic deloc lipsit de 
semnificații : 
coniii cei mai 
țară se nasc în 
gir perimetru.

D» șapte ani 
desfășoară în 
al Chimiei si al Tinereții, 
cunoscut îp lumea întrea
gă prin desăvîrsitele sale 
produse industriale. Zilele

o
manifestare, 

pluralitatea ei 
comparată cu 
Înaltă afirmare 

cultura]

transfor- 
trepidant 
celor a- 
locuitori.

procentual, 
multi dm 
acest ma-
de zile se 
ac'-st oraș

I Tineri muzicieni români distinși 
cu premii internaționale

' 'Tinerî soliști' români — Vocali’ "și 
instrumentiști — au înregistrat re
pent noj.. Succpse la diferite compe
tiții muzicale internaționale.

Din Italia, de la concursul Verdi", 
organizat de curind în localitatea na
tală a compozitorului. Busseto. a so- 

vestea că soprana Cornelia Popsit

Teatrul Jottara**
la Lisabona

la

culturii călinesciene 
complexă 
demnă in 
de a fi 
orice altă 
a fenomenului 
'•omânesc contemporan. A- 
flată sub semnul tutelar 
al marelui renascentist 
care a fost George Căll- 
nescu, această manifes
tare polarizează nu nu
mai întreaga mișcare spi-

O asemenea concepție 
s-a demonstrat in discu
țiile despre Industrie și 
spiritualitate care au avut 
loc la combinatul petro
chimic ți la trustul de 
construcții industriale, în 
numeroasele comunicări 
ale sesiunii. Muncitori. 
Ingineri, profesori univer
sitari. critici și istorici 
literari. poeți și proza
tori, oameni de artă invi-

Un municipiu
al culturii

însemnări de Alexandru BĂLĂCI

rituală a dinamicului mu
nicipiu, ci a devenit sem- 
nificantă pentru o carac
teristică majoră a culturi! 
actuale românești. Se fac 
prezente aici viile 
mente stimulatoare 
mișcării culturale 
tara noastră. înțeleasă ca 
o expresie plenară a ca
pacității creatoare a po
porului, ca o valorificare 
a deplinei Sale disponibi
lități de a primi și 
țui frumusețea artei, 
ascende către un 
nivel spiritual. Se 
manifestă tendința 
integra valorilor tradițio
nale ale culturii seculare 
românești, cuceririle este
tice ale contemporaneită
ții, evoluția conștiinței 
spre idealurile umaniste 
superioare.

ele- 
ale 
din

pre- 
de a 
înalt 
face 

de a

tați au avut prilejul de 
a discuta îndelung despre 
o asemenea concepție a 
culturii, înțeleasă ca una 
dintre cele mai dinamice 
și mai indestructibile for
țe ale umanității in mers. 
La deschiderea festivă, la 
sesiunea de comunicări, 
la șezătorile literare 
la lansările de cărți 
prezența autorilor a 
prezent un public
meros, participant activ, 
caracteristic pentru afir
marea unei vaste mișcări 
de emulație spirituală în 
rindurile maselor, un pu
blic care 
deaproape 
ți ei și este 
prețuiască.

în realitate, acea ca
racteristică fundamentală 

deosebește mișca-

ori 
în 

fost 
nti-

urmărește in- 
valorile crea- 
în stare să le

rea noastră culturală de 
astăzi de mișcările cul
turale ale trecutului con
stă. în primul rînd. în a- 
nularea practică a distan
ței ce despărțea odini
oară intelectualul, pe 
creatorul de valori cultu
rale. de mase, fără ca a- 
ceasta să însemne impli
cit o coborîre a nivelului 
cultural.

în ttnăra cetate a chi
miei de la confluenta a 
patru ape dominate de 
fluiditatea transparentă a 
Trotușului se conturează 
— ca pretutindeni !n țară, 
dar cu o pregnanță apar
te — dimensiunile omu
lui nou care nu mai are 
in fata sa un univers os- 
t'I care l-ar 
să-și afirme 
personalitatea, 
trivă. tonte 
care îl ajută pentru per
fectibilitate. — 
ticipnn'fi In Zilele cultu
rii căb'nesciene au putut 
să-si dea seama, în pri
mul rînd. de existenta 
unui tineret excepțional, 
care si-a aflat. în acest 
municipiu efervescent, ti
pare în care să se mode
leze armonios, cu în
treaga lui aspirație că
tre frumos sj cunoaștere. 
Aici se află desenatorii 
copii c’re au cucerit în
semne la mari concursuri 
da artă ale lumii, aici se 
află excepționalul grup 
de gimnaste dintre care 
emerge era*>a deplină a 
N^diei Comăneci.

în puternicul centru in
dustrial, reprezentanții oa- 
men-Tor de cultură din 
întreaga tară au omagiat, 
ca un simbol al eferves
centei culturale românești 
contemporane, pe George 
Că'inescu, această strălu
cită însumare a spiritului 
umanismului românesc, 
învecinat cu marii crea
tori ai poporului nostru.

împ'edica 
pe deplin 
ci. dimno- 
elementele

Toți nar-

După spectacolele prezentate 
Koln și Paris, în continuarea turneu
lui pe care il întreprinde în străină
tate, Teatrul „Nottara" se află în pre
zent la Lisabona.

Pe scena Fundației „Gulbekian", !n 
fața unei săli pline, au fost prezen
tate spectacolele'„A opta zi dis-de-di- 
mineațâ" și „Și eu am fost în Arka- 
dia“. După cum ne comunică din Li
sabona actorul Ion Dichiseanu, spec
tatorii. ca și critica de specialitate 
portugheză au avut cuvinte elogioa
se la adresa școlii teatrale românești. 
Publicul spectator a răsplătit cu în
delungi aplauze arta interpretativă a 
actorilor. Aflată în sală, cunoscuta 
cintăreață de fado Amalia Rodrigues 
a ținut să felicite în mod deosebit pe 
interpreți.

Primul turneu al unui teatru dintr-o 
țară socialistă în Portugalia se des
fășoară, în continuare, cu mult suc
ces.

Angclescu, dă la Opera Română din 
București^ a fost distinsă cu premiul 
II. Violoritelistul Mire! Iancovici, de 
la filarmonica „George Enescu", a 
înregistrat citeva succese la cel de-al 
IV-lea concurs internațional de vio
loncel ,.Gaspar Cassado", desfășurat 
la Florența. Artistul nostru a obți
nut : premiul II (premiul I nu a fost 
acordat), premiul pentru cea mai 
bună Interpretare a piesei obligatorii 
prezentate la concurs, premiul 
„Beethoven" și un premiu de onoa
re. Premiul IV a revenit violonce
listei Alexandra Guțu. de la Filar
monica de stat din Timișoara.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

vedere din noul cartier Sasar din Baia Mare

- •• r*4‘ tă
1! ’ *

Unități comerciale noi în orașul Sf. Gheorghe
LISTA OFICIALĂ

Ediția din anul acesta a Concursu
lui internațional de vioară de la 
Glasgow, deschis tinerilor violoniști, 
a fost cîștigată de concurenta Mi- 
haela Martin, elevă
muzică nr. 1 din București, 
ședințele 
a elogiat 
al tinerei 
preș).

la Liceul de
Pre- 

juriului, Yehudi Menuhin, 
nivelul înalt de pregătire 
violoniste românce. (Ager-

Pină la sfirșitul anului 1975, 
rețeaua comercială a orașului 
Sf. Gheorghe se va extinde. 
După cum ne-a informat tova
rășul Bunika Mihai, directorul 
direcției comerciale, o atenție 
deosebită este acordată diversi
ficării și specializării unităților 
comerciale. Astfel, în cadrul 
complexelor ce se vor construi 
la parterul blocurilor, vor fi a- 
menajate și unități prestatoare 
de servicii pentru populație. La 
parterul noului bloc din strada

Școlii va fi amenajat un modern 
magazin pentru produse neali
mentare, iar în cartierul Sime- 
ria IV se vor da in folosință o 
patiserie și o bucătărie de bloc, 
combinată cu o unitate gen 
„Gospodina". Tot în cursul acestui 
an vor fi deschise un magazin 
cu articole pentru nou născuțî, 
o consignație și un anticariat — 
primele unități de acest gen în 
rețeaua comercială a orașului 
Sf. Gheorghe. (TomSri Geza).

PRONOSPORT
în industria locală brasoveană Ciștigurile concursului din 29 

1975
iunie

a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul II 1975

19.30 Telejurnal.
20,00 Incursiune In sistemul lnfor- 

mațional.
Festivalul comediei cinema
tografice la televiziune. Tele- 
cinemateca. Film artistic : 
„Viața la castel" — producție 
a studiourilor cinematografi
ce franceze. în distribuție : 
Catherine Deneuve. Pierre 
Brasseur, Philippe Noiret, 
Mary Marcjuet, Henri Garcine, 
Carlos Thomson. Rsgia : Jean 
Paul Rappeneau.
Vedete ale cîntecului.
24 de ore.

20,30

22,00
22,10

20,00

20,25

21,10
21,15
21,30

PROGRAMUL 2

Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.
Preferințele dv. muzicale sint 
și preferințele noastre. 
Telex.
Studio
Roman 
oțelul"
ducție a studioului de 
„Alexandr Dovjenko" 
Nikolai Mascenlco.

■75.
foileton „Așa s-a călit 
— episodul III. O pro- 

fllme 
Regla :

Deși anul 1975 ridică in fața 
Grupului de întreprinderi de indus
trie locală din județul Brașov sar
cini deosebit de mobilizatoare — 
mai ales in domeniul aprovizionării 
populației cu un sortiment bogat de 
produse — colectivele respective 
și-au asumat sarcina depășirii pla
nului stabilit la producția-marfă cu 
20 milioane lei, din care peste 6 
milioane la producția destinată fon
dului pieței. In cadrul acțiunii de 
contractare cu organizațiile comer
ciale locale, grupul de întreprinderi 
s-a angajat să ofere comerțului In 
acest an un număr de 36 produse 
noi și să satisfacă in întregime ce
rințele pieței la produsele care in
tră in profilul unităților proprii. 
Accentul principal s-a pus și se 
pune pe asigurarea unor produse 
mult solicitate de populație, cum ar 
fi articole de uz casnic și gospo
dăresc, confecții textile pentru co
pii, articole pentru nou năs- 
cuți etc. Demn de subliniat este 
faptul că în cursul acestui an in
dustria locală brașoveană oferă 
consumatorilor multe articole noi, 
dintre care unele se produc pen
tru prima dată tn țară. Una din 
noutățile cele mai recente o consti
tuie începerea fabricației de bri-

chete cu benzină și cu gaze. Se 
apreciază că, pină la finele anului, 
vor putea fi livrate circa 40 000 
biichete, cit a solicitat comerțul, 
creindu-se condiții pentru renunța
rea la importul acestui produs. 
Odată cu brichetele au fost asimi
late și buteliile de gaz necesare.

Dintre produsele noi ce ur
mează să apară in magazine in 
acest an mai amintim: bicicleta me
dicinală și un aparat special (am
bele pentru exerciții fizice de for
tificare a organismului și de slă
bite). noi tipuri de mobilă, bicicle
ta „Prichindei", pentru copii pină 
la 10—12 ani, și un mare număr de 
articole de menaj și gospodărești 
din metal, mase plastice, lemn.

Numai in patru luni din acest 
an, planul la producția globală și 
marfă a fost depășit de grupul de 
întreprinderi de 
cite 11 milioane 
ței s-au livrat 
ceastă perioadă 
de 7,5 milioane 
bilă de 3,7 milioane lei ; planul la 
export a fost și el depășit cu 1,3 
milioane lei valută.

Categoria I : (13 rezultate) 
riante 50 la sută a 12 226 
variante 10 la sută a 2 445

Categoria a Il-a : (12
90.75 variante a 744 lei.

Categoria a IlI-a : (11
1 031,40 variante a 98 lei.

2 va* 
și 13lei 

lei. 
rezultate)
rezultate)

LISTA

industrie locală cu 
lei. La fondul pie- 
suplimentar în a- 

mărfuri în valoare 
lei, din care mo-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

incâ o dată frumusețile folclo
rului buzoian. (Mihai Bâzu).

REUNIUNE CORALĂ

Sub genericul „Românie 
cialistă — plai străbun și 
rios“, la căminul cultural 
Șomcuta Mare, județul 
mureș, a avut loc o 
corală dedicată

so-
glo- 
din 

Mara- 
reuniune 

cîntecului de

masă, patriotic șl revoluționar. 
La această sărbătoare au parti
cipat corurile căminelor cultu
rale din Leordeni, județul Argeș 
(dirijor Ion Ionescu), Ardusat 
(dirijor Valentin Băințan), Hi- 
deaga (Ion Săcâlean), Satulung 
(Aurel Matei) și Șomcuta Mare 
(Gh. Pop). Reuniunea corală a 
prilejuit o dezbatere pe tema 
„Locul și rolul cîntecului de 
masă în repertoriul formațiilor 
corale de amatori", la care și-au 
adus contribuția numeroși diri
jori din județ. (Gh. Susa).

ÎNTRECEREA brigăzilor 
DE AGITAȚIE

Timp de două zile, casa mu
nicipală de cultură din Cluj-Na-

poca a găzduit festivalul brigă
zilor artistice de agitație. Au 
participat 14 formații aparținind 
sindicatelor din întreprinderi și 
unități economice, cooperative
lor meșteșugărești și căminelor 
culturale. Cele mai multe bri
găzi s-au prezentat cu progra
me inspirate din eforturile pe 
care oamenii muncii din unită
țile respective le fac pentru în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen, pentru ridicarea ni
velului de conștiință al oameni
lor muncii. O bună impresie din 
acest punct de vedere au lăsat 
brigada artistică de agitație a 
sindicatului întreprinderii „In
dustria Sîrmei" din Cîmpia Tur- 
zii și cea a I.C.S. produse in
dustriale CIuj-Napoea. (Al. Mu- 
reșan).

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele de 
ciștig

1 448 250%
2 031 200«'o
3 111 100%
4 606 50%
5 524 25%
6 320 25%
7 590 25%
8 144 25%
9 036 25%

10 415 25%
11 028 25%
12 654 25%
13 017 25%
14 345 25%
15 419 25%

Calcularea și înscrierea cîștiguri- 
lor in librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

a libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri ieșite ciștigătoare la tragerea 
Ia sorți pentru trimestrul II 1975

Numărul ciștigurilor Nr. libretu
lui ciștigător

Valoarea ciștigurilor
parțială 1 totală

1 3534566 50 000 50 000
1 461427 40 000 40 000
1 2165854 30 000 30 000
1 64238 20 000
1 2129206 20 000
1 852411 20 000
1 253874 20 000
1 3271804

Terminația 
libretului

20 000 100 000

36 81350 10 000
36 59715 10 000 720 000
36 14879 5 000
36 29204 5 000
36 20737 5 000
36 27859 5 000
36 65479 5 090
36 10845 5 000 1 080 000

351 9880 2 000
351 0089 2 000
351 9154 2 000
351 0880 2 000 2 808 000
351 6311 1 000
351 3068 1 000
351 0123 1 000
351 2941 1 000
351 3583 1 000
351 9201 1 000 2 106 000
351 3805 500
351 2406 500
351 0773 500
351 9106 500
351 5660 500
351 2342 500
351 4206 500
351 2794 500
351 1311 500 1 579 500

TOTAL : 6 965 cîștiguri in obiecte in valoare de lei : 8 513 500
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PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 

A MIT SCRISURILE RE ACREDITARE A AMBASADORILOR
Republicii Cuba

Vizita căpitanilor regenți 
ai Republicii San Marino

Luînd cuvîntul în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul Humberto 
Castello Aldanas a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un sa
lut frățesc din partea președintelui 
Republicii Cuba, dr. Osvaldo Dorti- 
cos, și a primului ministru, dr. Fi
del Castro Ruz.

„Inalta_ misiune care mi-a fost în
credințată — a spus ambasadorul 
cubanez — mă obligă să răspund 
cu profundă și deplină cunoștință, 
făcînd din sentimentul datoriei un 
mandat irevocabil de a îndeplini a- 
ceastă _ demnă și onorabilă sarcină, 
a cărei deviză este adîncirea și 
ștrîngerea tot mai mult a legăturilor 
indestructibile care unesc popoarele 
noastre".

In continuare, vorbitorul a subli
niat progresele mari realizate în 
cunoașterea reciprocă a celor două 
popoare, arătînd că „la acestea au 
contribuit în principal schimburile 
dintre reprezentanții partidelor 
noastre comuniste, ai guvernelor 
noastre, ai organizațiilor de tineret 
și de masă, precum și ale delegații
lor sportive, culturale, artistice șl 
altele".

„Momentele de cea mai înaltă 
semnificație ale acestor schimburi — 
a spus vorbitorul — le constituie vi- 
zita_ în România, în anul 1972, a to
varășului Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar, și vizita în Cuba a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în 1973“.

In continuare, ambasadorul Repu
blicii Cuba, referindu-se la activita
tea internă a țării sale, a subliniat 
entuziasmul și hotărirea cu care po
porul cubanez se pregătește pentru 
primul congres al partidului comu
nist, care va avea loc la sfîrșitul a- 
cestui an. Vorbitorul a încheiat ex- 
primînd hotărirea sa de a acționa 
consecvent pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre România 
și Cuba, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba, dintre popoarele român și cu
banez.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii _ Socialiste România. to
varășul Nicolae Ceaușescu. Mulțu
mind cordial pentru salutul și 
urările prietenești ce i-au fost trans
mise, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său, președintelui 
Republicii Cuba, dr. Osvaldo Dorti- 
cos Torrado, și tovarășului Fidel

Luînd cuvîntul în cadrul solem
nității de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul Hassan Aii 
Daoud a transmis președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
și Nicolae Ceaușescu, un cordial 

salut prietenesc și calde urări de 
sănătate din partea președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Anwar El 
Sadat.

„Relațiile dintre țările noastre — 
a spus ambasadorul egiptean — se 
bazează pe o îndelungată prietenie 
și respect reciproc. întîlnirile și în
țelegerile dintre dumneavoastră, 
domnule președinte, și președintele 
El Sadat, din 1972, 1973 și 1975, au 
asigurat un curs mereu ascendent 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt".

Arătind că va depune toate efortu
rile pentru întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-egip- 
tene, vorbitorul a spus, în continua
re : „In acest sens, îmi este plăcut 
să mă refer la Declarația Solemnă 
Comună a Republicii Socialiste 
România și Republicii Arabe Egipt, 
semnată de Domnia Voastră și de 
□reședințele El Sadat la 30 iunie 
1974 la București, și să reafirm că 
principiile, scopurile și angajamen
tele acestei declarații vor fi tot
deauna prezente in mintea mea, in 
eforturile mele de realizare a nobi
lului țel al cultivării și adîncirii pe 
mai departe a relațiilor dintre țările 
noastre in domeniile politic, econo
mic, cultural și social".

în continuare, ambasadorul egip
tean a spus : „Vă rog să imi permi
teți, domnule președinte, să exprim 
Excelenței Voastre aprecierea mea 
-ersonală, împreună cu aprecierea 
. Guvernului Republicii Arabe Egipt, 
pentru sprijinul continuu pe care 
Republica Socialistă România îl a- 
cordă cauzei juste a poporului arab".

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România. Mul
țumind călduros pentru mesajul ce 
i-a fost adresat, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui Anwar El Sadat un 
cordial salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și progres pen
tru poporul egiptean.

„Doresc să relev cu toată satisfac

Republicii Uganda
în alocuțiunea rostită in cadrul so

lemnității de prezentare a scrisorilor 
de acreditare, ambasadorul Lamcch 
Akong’O a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu din partea pre
ședintelui Ugandei, generalul Idi 
Amin Dada, un salut cordial și urări 
de sănătate și fericire.

„Uganda și România — a spus am
basadorul ugandez — întrețin, în 
mod fericit, de multă vreme, relații 
bune. Guvernul Ugandei apreciază 
această prietenie și dorește nu numai 
să o continue, dar să o și extindă și 
adîncească. Sint recunoscător că pri
lejul acreditării mele în marea dum
neavoastră țară mă ajută să contri
bui la întărirea acestei prietenii. Sînt 

lucruri care unesc Uganda și 
România. Pe baza acestora, țările 
noastre pot edifica o cooperare pu
ternică și reciproc avantajoasă".

In continuare, vorbitorul a spus : 
„Ca țară nealiniată, care crede în 

prietenia cu toate țările iubitoare de 
pace, Uganda a salutat întotdeauna 
eforturile neobosite ale României de 
a contribui la înțelegerea dintre na

Castro, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba și prim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar, un cald salut tovă
rășesc și cele mai bune urări.

„Constatăm cu satisfacție — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidele, statele și popoarele 
noastre cunosc o evoluție pozitivă, 
pe multiple planuri. Vizitele recipro
ce la nivel înalt. în anul 1972 și, res
pectiv, în anul 1973, convorbirile rod
nice pe care le-am avut cu tovarășii 
Fidel Castro. Osvaldo Dorticos și cu 
ceilalți conducători de partid și de 
stat cubanezi. desfășurate într-un 
spirit de sinceritate, stimă și înțe
legere reciprocă, au exercitat o in
fluentă hotărîtoare asupra întregii 
dezvoltări a relațiilor frățești dintre 
România si Cuba, au stimulat dez
voltarea largă a colaborării româno- 
cubaneze în toate domeniile de acti
vitate".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Poporul român urmărește cu deo
sebit interes si se bucură sincer de 
realizările remarcabile obținute de 
poporul prieten .cubanez, sub condu
cerea partidului său comunist, în 
transformarea revoluționară a socie
tății. în dezvoltarea economică și so
cială a țării în toate domeniile con
strucției socialiste. Ne exprimăm în
crederea că hotăririle primului con
gres al Partidului Comunist din 
Cuba, care va avea loc în acest an. 
precum și noua Constituție a Repu
blicii Cuba, ce va fi adoptată, vor 
constitui puternice temelii pentru 
întărirea si consolidarea în continua
re a cuceririlor revoluționare dobîn- 
dite, vor da un nou și puternic a- 
vînt muncii creatoare a poporului 
cubanez pentru dezvoltarea și per
fectionarea continuă a forțelor de 
producție, pentru construirea socia
lismului în patria sa".

în încheifere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului cu
banez succes în îndeplinirea misiu
nii încredințate și l-a asigurat de 
sprijinul guvernului român și al său 
personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii Socia
liste România a avut o convorbire 
cordială, tovărășească cu ambasado
rul Republicii Cuba. Humberto Cas
tello Aldanas.

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

ția — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — evoluția pozitivă a re
lațiilor tradiționale de prietenie, ba
zate pe stimă și respect reciproc, 
dintre țările și popoarele noastre, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Arabă. Întîlnirile 
sistematice, documentele și înțelege
rile asupra cărora am convenit cu 
președintele Republicii Arabe Egipt 
așază relațiile dintre țările noastre 
pe o bază trainică".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Poporul român a nutrit întotdea
una sentimente de solidaritate față 
de lupta popoarelor pentru consoli
darea independenței și suveranității 
naționale, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului. 
Țara noastră urmărește cu profundă 
simpatie și sprijină eforturile poporu
lui egiptean pe calea progresului e- 
conomic și social, se bucură sincer 
de realizările pe care le obține. Ma
nifestăm o deosebită preocupare față 
de încordarea care se menține în O- 
rientul Mijlociu și ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru o soluție poli
tică a conflictului, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, Ia rezolvarea problemei poporu
lui palestinean, inclusiv prin crearea 
unui stat palestinean independent, la 
asigurarea independenței și integri
tății teritoriale a tuturor statelor din 
zonă. Am salutat hotărirea preșe
dintelui Sadat de redeschidere a Ca
nalului de Suez pentru navigația in
ternațională. ca un act deosebit de 
important și cu mare semnificație 
politică pentru colaborarea interna
țională".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat succes deplin am
basadorului egiptean in îndeplinirea 
misiunii sale în România.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire prietenească și 
cordială cu ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt. Hassan Aii Daoud.

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

țiuni. Politica guvernului dumnea
voastră a fost un factor important în 
atmosfera de destindere care caracte
rizează viața internațională actuală". 
„Uganda — a spus vorbitorul — a- 
preciază foarte mult sprijinul pe care 
România l-a acordat cu consecventă 
popoarelor africane în lupta lor îm
potriva colonialismului și rasismu
lui".

In încheiere, ambasadorul ugandez 
a exprimat hotărirea sa de a acționa 
pentru întărirea colaborării dintre 
România și Uganda atit pe plan bi
lateral, cit și pe planul vieții inter
naționale, în soluționarea probleme
lor complexe cu care se confruntă 
astăzi omenirea.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit călduros pentru salutul 
ce i-a fost adresat de președintele 
Ugandei, generalul Idi Amin Dada, 
căruia i-a transmis, la rîndul său, 
cordiale urări de sănătate și fericire, 
de progres și pace pentru poporul 
ugandez prieten.

„Mă bucur că între Republica So
cialistă România și Republica Uganda 
s-au statornicit relații bune, de prie
tenie și colaborare, că există dorința 
comună de a lărgi și adinei aceste 
relații" — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu.

„România socialistă — a spus tova
rășul- Nicolae Ceaușescu — promo
vează o politică de largă cooperare 
cu toate națiunile lumii, Indiferent 
de sistemul lor social-politic, așezînd 
consecvent la baza relațiilor sale cu 
celelalte state respectarea neabătută 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, deplinei egalități 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și renunțării la forță și 
amenințarea cu forța, avantajului re
ciproc.

Țara noastră și-a manifestat con
stant solidaritatea cu lupta popoare
lor africane împotriva oricăror forme 
de dominație și asuprire, acordînd 
sprijin politic, diplomatic, moral și 
material mișcărilor de eliberare na
țională și dezvoltind ample legături 
cu tinerele state independente".

Referindu-se la problemele actuale 
ale vieții internaționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus :

..România consideră că trebuie in
tensificate eforturile pe plan interna

Republicii
în alocuțiunea rostită cu acest pri

lej, ambasadorul Virgilio F. Braml- 
ford Hammitt a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu un cordial me
saj de salut din partea președintelui 
Republicii Panama, Demetrio Lakas, 
și a șefului guvernului panamez, ge
neral de brigadă Omar Torrijos 
Herrera.

Vorbind despre principalele carac
teristici și orientări ale politicii in
terne și externe a țării sale, ambasa
dorul panamez a subliniat că Repu
blica Panama acționează pentru dez
voltarea largă a legăturilor sale cu 
celelalte state. în acest context, el 
s-a referit la condițiile favorabile 
care există pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre Republica Panama și 
Republica Socialistă România. „Sîn- 
tem siguri — a spus vorbitorul — că 
această colaborare se va dezvolta și 
mai mult. în domenii specifice, cum 
ar fi : contacte mai strînse între cele 
două ministere de externe, colaborare 
In domeniile cultural, economic, co
mercial, tehnic și în alte domenii de 
interes reciproc".

în continuare, ambasadorul pana
mez a arătat : „Țara noastră inițiază 
un proces de creare a unei serii de 
corporații de stat pentru promovarea 
relațiilor economice și comerciale, 
ca bază de diversificare a legăturilor 
noastre în aceste domenii cu toate 
țările prietene și cu cele care ma
nifestă simpatie față de procesul re
voluționar ..panamez".

Exprimîhd' dorința președintelui' 
țării sale și a șefului guvernului pana
mez ca „relațiile dintre cele două 
țări ale noastre să se dezvolte în cel 
mai înalt grad", ambasadorul Virgi
lio F. Brandford Hammitt a arătat 
că iși va consacra toate eforturile 
sale realizării acestui deziderat.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Exprimind 
vii mulțumiri pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui Republicii Panama. 
Demetrio Lakas, și șefului guvernu
lui panamez, general de brigadă 
Omar Torrijos Herrera, un cordial 
salut, precum și urări de succes po
porului panamez prieten în efortu

înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul James O’Neil Lewis a 
spus, printre altele :

„Este o mare onoare și un privi
legiu pentru mine de a fi numit pri
mul ambasador al statului Trinidad- 
Tobago intr-o țară ale cărei realizări, 
sub conducerea înțeleaptă a Excelen
tei Voastre, constituie o sursă de 
inspirație și încurajare pentru țările 
mici. în curs de dezvoltare, cum este 
și a mea. care caută un mod de via
tă mai bun pentru popoarele lor. fără 
a sacrifica nimic din suveranitatea, 
independenta și demnitatea lor na
țională".

In continuare, ambasadorul statu
lui Trinidad-Tobago, subliniind că 
„politica internațională a României 
este o politică de pace și cooperare 
reciprocă și că relațiile sale cu alte 
state se bazează in mod ferm pe 
principiile suveranității și indepen
dentei naționale, neamestecului In 
treburile interne și sprijinirii drep
tului tuturor națiunilor de a-și ho
tărî propria soartă in concordantă cu 
aspirațiile și interesele lor naționale 
legitime", a arătat că „acestea sînt 
principiile după care se călăuzește și 
statul Trinidad-Tobago".

Subliniind că vizitele făcute de 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
diferitele țări ale lumii sînt o dovadă 
elocventă a hotărîrii cu care Româ
nia luptă pentru pace și colaborare 
între națiuni, ambasadorul statului 
Trinidad-Tobago a spus : „Aducem 
un omagiu Excelentei Voastre pen
tru neobositele dumneavoastră efor
turi îndreptate spre pace, armonie și 
înțelegere internațională și pentru 
continua dumneavoastră pledoarie 
pentru a se renunța de către toate 
națiunile la amenințarea cu forța 
sau la folosirea forței ca mijloc de 
rezolvare a problemelor internațio
nale".

In încheiere, vorbitorul a evocat 
apropiata vizită în țara noastră a pri
mului ministru al statului Trinidad- 
Tobago și a exprimat convingerea că 
această vizită va contribui la strin- 
gerea legăturilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și po
poare.

Primind scrisorile de acreditare, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat ambasadorului statului Tri
nidad-Tobago un salut de bun venit 
în tara noastră și i-a mulțumit pen
tru aprecierile făcute la adresa reali
zărilor poporului român, a politicii 
externe a României socialiste.

Arătînd că „succesele dobindite de 
România în edificarea noii societăți 

țional pentru lichidarea stării de 
subdezvoltare in care se mai află o 
mare parte a omenirii, pentru instau
rarea în lume a unei noi ordini eco
nomice și politice, bazate pe deplină 
egalitate și echitate, care să stimu
leze progresul mai rapid al tuturor 
țărilor — in primul rind al celor ră
mase in urmă — să dea posibilitate 
tuturor popoarelor de a beneficia 
neîngrădit de cuceririle științei și 
tehnologiei moderne, să asigure par
ticiparea activă a tuturor statelor la 
soluționarea problemelor lumii con
temporane, la instaurarea unui cli
mat de pace, înțelegere și colaborare 
între națiuni".

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat /ambasadorului Re
publicii Uganda mult succes în înde
plinirea misiunii sale.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut. într-o atmosferă cor
dială. prietenească, cu ambasadorul 
ugandez, Lamech Akong’O.

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

rile de dezvoltare a tării sale pe ca
lea progresului și bunăstării.

„România — a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu — promovează o 
largă colaborare cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire so- 
cial-politică, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectă
rii independentei și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului recțproc.

Există numeroase puncte comune 
care îndreptățesc atît România, cît 
și Panama să acționeze pentru dez
voltarea și amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre ele".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Ne sînt cunoscute eforturile pe 
care le face poporul panamez in di
recția ridicării economice și sociale a 
țării sale, pentru întărirea suverani
tății sale depline asupra întregului 
teritoriu național. Poporul și guver
nul român și-au exprimat întotdeauna 
solidaritatea cu cauza justă a po
porului panamez și vor sprijini și in 
viitor eforturile țârii dumneavoastră 
pentru dezvoltarea independentă, de 
sine stătătoare".

Arătînd că In lumea de azi sint 
multe probleme complexe care pot — 
și trebuie — să fie rezolvate cu 
participarea largă a tuturor popoare
lor. președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat hotărirea României de a 
participa activ la viața internaționa
lă, de a-și aduce, alături, de . alte po
poare, contribuția sa activă., ,1a Tău-, 
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului pa
namez mult succes în îndeplinirea 
misiunii ce i s-a încredințat.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii Socia
liste România a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu ambasado
rul Republicii Panama. Virgilio F. 
Brandford Hammitt.

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

socialiste reprezintă dovada de netă
găduit a ceea ce poate obține un po
por liber, stâpîn pe soarta sa. care 
și-a concentrat toate eforturile in 
direcția construirii unei industrii pu
ternice, a unei agriculturi moderne, 
a asigurării unor condiții de viață din 
ce in ce mai bune", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : „în același 
timp, poporul român militează cu 
fermitate pentru o largă colaborare 
și cooperare intre națiuni, pentru 
democratizarea relațiilor internațio
nale și așezarea lor pe baza princi
piilor respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc, fiind 
convins că numai in acest fel sint 
asigurate condițiile necesare ca fie
care popor să se poată dezvolta de 
sine stătător, conform propriilor sale 
aspirații".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

„Poporul român privește cu sim
patie eforturile poporului din Trini
dad-Tobago de dezvoltare liberă și 
independentă, de punere în valoare 
a bogățiilor sale naționale în propriul 
folos, al bunăstării și prosperității 
sale, precum și politica externă a gu
vernului tării dumneavoastră consa
crată realizării unui climat de pace, 
înțelegere și destindere in lume".

,',Doresc să-mi exprim convingerea
— a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu
— că există toate posibilitățile ca — 
in pofida distantelor mari care sepa
ră țările noastre — între România și 
Trinidad-Tobago să se dezvolte o co
laborare și conlucrare rodnică, atît 
pe planul relațiilor bilaterale, in fo
losul reciproc al ambelor popoare, cît 
și pe plan mondial, In cadrul efor
turilor generale pentru instaurarea 
unui climat de încredere și coopera
re, a unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru făuri
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

In Încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului mult 
succes in îndeplinirea misiunii de 
inaltă răspundere ce i-a fost încre
dințată.

După încheierea solemnității de 
prezentare a scrisorilor, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială, prietenească cu amba
sadorul statului Trinidad-Tobago. 
James O’Neil Lewis.

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

Oaspeți ai unor obiective din Capitală
Căpitanii regenți ai Republicii San 

Marino, Excelențele Lor Alberto Cec- 
chetti și Michele Righi, împreună cu 
celelalte personalități oficiale sanma- 
rineze, au vizitat, marți la amiază, 
Combinatul de industrializare a lem
nului Pipera.

Distinșii oaspeți au fost însoțiți de 
tovarășii Emil Bobu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ion Gheorghe, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, de alte per
soane oficiale.

La sosirea în combinat, căpitanii 
regenți sanmarinezi au fost întimpi- 
nați de Gheorghe Lazăr, adjunct al 
ministrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții, de mem
bri ai conducerii întreprinderii, de 
numeroși muncitori și tehnicieni, 
care i-au primit cu deosebită bucurie 
și simpatie în mijlocul lor.

Inginerul Aurel Rizea, director ge
neral adjunct al Centralei de prelu
crare a lemnului, a prezentat profilul 
acestei moderne unități, ridicată in 
ultimii ani, care, alături de alte noi 
întreprinderi similare, asigură o va
lorificare complexă, superioară a

Delegația P.C. din Israel, condusă 
de tovarășul Tawfik Toubi, membru 
ăl Biroului Politic, secretar al P.C.I., 
care, la invitația P.C.R., a făcut o 
vizită de prietenie in țara noastră, 
începind de la 22 iunie, a plecat spre 
țară marți. 1 iulie 1975. în timpul 
prezenței sale in Republica Socia
listă România, delegația, din care au 
făcut parte : Wolf Erlich, președin
tele Comisiei centrale de control a 
P.C.I., Saliba Hamis, secretar al C.C. 
al P.C.I., Abraham Zelig. secretar al 
Comitetului districtual de sud al 
P.C.I.. și Chava Levenbraun, mem
bră a Comisiei- de control din Haifa 
a P.C.I.. a vizitat obiective econo
mice, sociale și culturale dm Bucu
rești și județele Ialomița, Constanța, 
Prahova și Brașov. Cu acest prilej, 
delegația P.C.I. a avut întîlniri, dis
cuții și schimb de experiență la con
ducerea UNCAP, la Comitetul ju
dețean de partid Ialomița cu primul 
secretar și alți membri ai biroului, 
cu conducerile unor organizații de 
partid și ale unităților industriale 
și agrare vizitate.

La sfîrșitul vizitei. delegația 
P.C.I. s-a întîlnit la sediul C.C. al 
P.C.R. și a continuat convorbirile cu 
tovarășul Iosif Uglar, membru al

Sosirea unei delegații a Uniunii
Socialiste

Marți seara a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Socialiste Suda
neze, condusă de El Rashid El Taher, 
asistentul secretarului general al 
Uniunii Socialiste Sudaneze pentru 
organizațiile de masă muncitorești șl 

■ țărănești, membru al Biroului Poli
tic al U.S.S., președintele Adunării 
Naționale Populare din Sudan, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită de prietenie în Republica So
cialistă România. Din delegație mâi 
fac parte dr. Ahmed Abdel Karim 
Badri, secretar al Comisiei profesio
nale a Uniunii Socialiste Sudaneze.
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box: Programul 
campionatelor naționale
Anul acesta, campionatele națio

nale de box se vor desfășura de-a 
lungul a trei etape, după cum ur
mează : etapa județeană — pînă la 7 
septembrie ; etapa zonală — intre 15 
și 21 septembrie, și etapa finală — 
intre 20 și 26 octombrie, la București. 
Federația de specialitate a stabilit 
următoarele orașe care vor găzdui fa
zele zonale : Cluj-Napoca. Constanța, 
Timișoara și Iași.

Cassius Clay, din nou 
învingător

KUALA LUMPUR 1 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box la cate
goria grea, Cassius Clay, și-a reedi
tat pe ringul orașului Kuala Lumpur 
succesul obținut in urmă cu doi ani 
in fața englezului Joe Bugner, cam
pion al Europei. După 15 reprize 
spectaculoase, Cassius Clay a primit 
verdictul la puncte, păstrindu-și ast
fel centura cu diamante.

tn prima parte a meciului, Clay 
ș-a detașat datorită boxului său 
tehnic, dar, in cea de-a doua, lupta 
a fost mai echilibrată. Datorită mo
bilității sale deosebite și a eschive
lor, Clay a evitat in ultima parte 
a luptei multe lovituri directe și 
jaburi. Arbitrul meciului, japonezul 
Takeo Ugo, a acordat un punctaj 
favorabil 73—65 lui Clay (10 reprize 
pentru Clay. 3 lui Bugner și două 
egale). Cel de-al doilea judecător, 
tailandezul Promjara Suthee, i-a a- 
cordat același punctaj lui Clay, iar 
cel de-al treilea, australianul Ken 
Brady, a votat de asemenea pentru 
Clay. După meci, Cassius Clay a de
clarat că renunță la ideea de a a- 
bandona boxul. El urmează să-l în- 
tîlnească la 1 octombrie, la Manila, 
pe Joe Frazier.

*
Boxerul argentinean Carlos Mon

zon, campion mondial la categoria 
mijlocie (W.B.A.) și-a păstrat cu 
succes centura. In gala disputată la 
„Madison Square Garden" din New 
York. Caries Monzon I-a învins prin 
k.o. tehnic in repriza a 10-a pe a- 
mericanul Tony Licata. în meci ,,se- 
mivedetă", alt boxer argentinean, 
Victor Galindez, și-a apărat titlul 
de campion al lumii la „semigrea", 
invingîndu-1 la puncte, după 15 re
prize, pe șalangerul său, de asemenea 
argentinean, Jorge Ahumada. 

materialului lemnos. Pe parcursul 
vizitării unor unități ale combinatu
lui, cei doi căpitani regenți sanma
rinezi s-au interesat de tehnologiile 
utilizate in procesul de transformare 
a lemnului în diverse produse finite, 
au apreciat modul de organizare și 
dirijare a fluxurilor de fabricație.

în încheiere, a fost vizitată o ex
poziție de mobilă care reunește pro
dusele a numeroase fabrici de profil 
din tară. Aici, distinșilor oaspeți .san
marinezi li s-a oferit prilejul de a 
cunoaște stadiul și potențialul aciuai 
al industriei românești de mobilă, 
ale cărei produse sînt exportate in 
zeci de țări ale lumii. Căpitanii re
genți sanmarinezi au adresat calde 
cuvinte de felicitări muncitorilor și 
specialiștilor pentru realizările lor.

★
In cursul dimineții, soțiile căpita

nilor regenți sanmarinezi, doamnele 
Maria Domenica Cecchetti și Ernesta 
Righi, au vizitat Muzeul de Istorie 
al Republicii Socialiste România și 
Expoziția de artă populară și pro
duse a Uniunii Centrale a Coopera
tivelor Meșteșugărești.

in țara noastră 
C. din Israel
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., referitoare la 
preocupările actuale ale P.C.R. și 
P.C.I., precum și la situația din 
Orientul Apropiat.

Delegația P.C.I. a transmis un sa
lut cordial tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R., 
din partea tovarășului Meir Vilner. 
secretar general al P.C.I. La rîndul 
său, tovarășul Iosif Uglar a transmis 
un salut prietenesc tovarășului Meir 
Vilner din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R.

Pe parcursul vizitei și cu prilejul 
convorbirilor, s-a apreciat că vizita 
de prietenie făcută de delegația P.C. 
din Israel. condusă de tovarășul 
Tawfik Toubi. contribuie la dezvol
tarea și lărgirea in continuare a bu
nelor relații existente între P.C.R. 
și P.C. din Israel.

La plecarea spre patrie de la ae
roportul Otopeni. delegația a fost 
condusă de tovarășii Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Du
mitru Turcuș. membru al Colegiului 
Central de Partid, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Gheorghișan. prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 1 
București.

și Mohammed El Hassan A El Hag, 
membru al Comisiei pentru relații 
externe a U.S.S., secretar general al 
Adunării Naționale Populare.

La sosire, pe aeroportul București- 
Otopeni, oaspeții sudanezi au fost 
salutați de tovarășii Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Constantin Dăscă’escu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL ATLETISM

Biletele pentru meciul Rapid — 
Universitatea Craiova, finală a „Cu
pei României" (duminică, 6 iulie) se 
vor pune in vinzare cu începere de 
joi, 3 iulie, la casele de bilete de la 
stadioanele „23 August", Republicii, 
Dinamo, Giulești și Steaua, la agen
ția C.C.A., la agenția Loto-Pronosport 
(pasajul subteran de la Universitate) 
și la patinoarul „23 August".

TENIS : Turneul de la
Wimbledon

Turneul de la Wimbledon a progra
mat alte partide contind pentru pro
bele de dublu.

Iată principalele rezultate înregis
trate : dublu bărbați (turul trei) : 
Dibley. Roche (Australia) — Cox, 
Taylor (Anglia) 9—6, 6—3, 6—4 ; Bat- 
trick, Stilwell (Anglia) — Ion Tiriac 
(România), Panatta (Italia) 6—4, 2—6, 
4-6, 6—2, 6—3; Smith, Lutz (S.U.A.) — 
Fassbender, Pohmann (R. F. Germa
nia) 9—7, 8—9 — întrerupt din cauza 
întunericului.

Proba de simplu bărbați continuă 
sub semnul surprizelor. în sferturile 
de finală. Roscoe Tanner (S.U.A.) 
l-a eliminat cu 6—4. 5—7. 6—8, 6—2, 
6—2 pe Guillermo Vilas (Argentina), 
al 4-lea favorit al concursului. In 
semifinale. Tanner il va întilni pe 
compatriotul său Jimmy Connors, 
care l-a învins cu 6—4, 8—6. 6—2 pe 
mexicanul Raul Ramirez.

în turul trei al probei de dublu 
bărbați, perechea Crealy (Australia). 
Pilici (Iugoslavia) a întrecut cu 3—6, 
6—4. 3—6, 7—5, 13—11 cuplul Austin. 
Owens (S.U.A.).

■
Ieri în țară : Vremea a fost insta

bilă in Banat, Crișana, Maramureș, 
jumătatea de sud-est a Transilvaniei, 
în Oltenia, partea vestică și centrală 
a Munteniei, iar pe seară și în ju
mătatea de sud a Moldovei, unde au 
căzut averse de ploaie și s-au sem
nalat frecvente descărcări electrice. 
Pe alocuri, ploile au avut caracter 
torențial și au fost însoțite de grin
dină și intensificări ale vîntului. în 
Bărăgan. Dobrogca și nordul Moldo
vei. vremea a fost frumoasă și căl
duroasă. cu cerul variabil, mai mult

Depunerea 
unei coroane de flori

Marti dimineața. Excelentele Lor 
Alberto Cecchetti și Michele Righi, 
căpitani regenți ai Republicii San 
Marino, au depus, in semn de 
profund omagiu, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au participat per
soanele oficiale care îi însoțesc pe 
distinșii oaspeți sanmarinezi in vi
zita in tara noastră.

Au luat parte Ion Gheorghe. prim- 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului ponular al mu
nicipiului București. Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. alte persoane oficiale.

La sosirea căpitanilor regenți, o 
gardă militară a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii San Marino. După depunerea 
coroanei de fiori, asistenta a păstrat 
un moment de reculegere. A fost vi
zitată apoi rotonda monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat prin de
filarea gărzii militare.

modern
Una din cele mai puternice 

unități ale industriei locale su
cevene — F.M.I.L. Rădăuți — 
se înscrie cu rezultate remarca
bile in ansamblul economiei in
dustriale a județului. Vrednicul 
colectiv de muncă de aici a 
realizat sarcinile la export pe 
întregul cincinal încă de la 20 
martie, iar prevederile Ia pro
ducția industrială pe data de 5 
iunie. Ca urmare a acestui a- 
vans. în unitățile fabricii ră- 
dăutene se va realiza, pînă la 
f’-iMe anului, o producție indus
trială suplimentară în valoare 
de peste 97 milioane lei.

— Primele magazine univer
sale și complexe comerciale 
dotate cu mobilierul făcut de 
noi — ne spune tovarășul ingi
ner Dumitru Parl'ene. directo
rul unității — au fost „Favorit" 
din cartierul bucureștean Dru
mul Taberei și „Trivale" din 
Pitești. A fost o experiență va
loroasă? in baza căreia, aplicind 
o serie de proiecte noi. am fa
bricat și dotat apoi modernele 
magazine universale ‘„Cozia" 
din Rm. Vîlcea, „Moldova" din 
Iași, „Dunărea" din Galați, 
„Adam" din București și nu
meroase unități de pe litoral. 
Un important pas înainte pe li
nia modernizării întregii noastre 
activități l-am făcut în anul 

. 19741 tcind tun șțrecut la fabrica
rea *>d<i'mobility pe f-schelet de 
aluminiu, folosind profilele rea
lizate de. întreprinderea din Sla
tina. Magazinelor universale 
„Bucovina" din Suceava și „Da
cia" din Buzău, dotate cu noul 
tip de mobilier, li se vor adău
ga în curind alte două unități 
— „Oltul" din Slatina și 
„Mercur" din Craiova. în pre
zent, colectivul de muncă de 
aici execută mobilierul comer
cial pentru marele complex 
„Almo" și magazinul central 
din Piața Unirii — ambele din 
Capitală. (Gheorghe Parascan 
corespondentul „Scinteii").

In ultima zi a campionatelor de 
atletism ale R. F. Germania, cam
pioană olimpică Ulrike Meyfarth a 
terminat învingătoare in proba de 
săritură in înălțime cu performanța 
de 1.91 m. *

La Stockholm, atletul american 
Frank Shorter a stabilit cea mai bună 
performantă mondială a anului în 
proba de 10 000 m. cu timpul de 
27’51”7/10. In concursul feminin, cel 
mai valoros rezultat a fost obținut 
de Rosemarie Witschas-Ackermann 
(R. D. Germană), învingătoare In 
proba de săritură în înălțime cu 
1,91 m.

VOLEI
Competiția internațională masculină 

de volei desfășurată Ia Tokio a fost 
ciștigată de reprezentativa Japoniei, 
care în partida decisivă a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—13, 15—9, 15—3) 
formația Bulgariei.

Intr-un alt joc, selecționata secun
dă a Japoniei a învins cu scorul de 
3—1 (15-8, 15—13, 13—15, 15—4) echi
pa R. D. Germane.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI

A 5-a etapă a Turului ciclist al 
Franței. Sabie sur Sarthe-Monts 
(224.500 km) a revenit la sprint olan
dezului Theo Smith in 5h 39’25”. In 
clasamentul general se menține li
der italianul Francesco Moser, urmai 
de belgianul Merckx.

senin. Temperatura aerului la ora 14 
a înregistrat o scădere, oscilind la 
ora 14 intre 15 grade la Chișineu- 
Criș și 31 de grade la Hirșova și 
Călărași.

Timpul probabil pentru zilele de 
3, 4 și 5 iulie. In țară : Vremea va 
fi instabilă,_ In primele două zile, 
auot va fi in curs de ameliorare. 
Cerul va fl temporar noros. Vor că
dea ploi, mai ales sub formă de 
averse. Vînt cu intensificări de scur
tă durată la începutul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 7 și 17 grade, iar maximele 
intre 16 și 26 de grade, mai ridicate 
in ultima zi. In București : Vreme 
instabilă. îndeosebi in primele zile. 
Ploi, mai ales sub formă de averse. 
Vînt cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura ușor variabilă.
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Pentru sporirea rolului O.N.U. în vederea 
instaurării unei noi ordini politice 

și economice internaționale
Lucrările celei de-a X-a Conferințe asupra Națiunilor Unite

Tovarășul Erich Honecker î-a primit 
pe tovarășul Ștefan Andrei

tunis: Conferința partidelor politice și mișcărilor 
de eliberare națională din Africa»

VIENA 1 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : în localitatea austri
acă Baden s-au desfășurat lucrările 
celei de-a X-a Conferințe asupra Na
țiunilor Unite — manifestare în cadrul 
căreia personalități ale vieții politico
diplomatice din diferite țări, precum 
și înalți demnitari ai organismelor 
din sistemul O.N.U. au dezbătut pro
bleme privind dezvoltarea în perspec
tivă a Organizației Națiunilor Unite, 
în sensul adaptării mecanismului său 
la necesitățile creării unei noi ordini 
economice și politice in lume. Din 
România a participat ambasadorul 
Constantin Ene, șeful Misiunii perma
nente a țării noastre pe lingă Oficiul 
Națiunilor Unite din Geneva.

Subliniind actualitatea temei aflate 
în dezbatere — „Coordonarea activi
tăților economice și sociale ale Na
țiunilor Unite" — secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a relevat 
necesitatea ca O.N.U. să facă față 
noilor responsabilități pe care evolu
țiile vieții internaționale le Impun.

în cadrul lucrărilor, participanții 
au examinat o serie de aspecte 
concrete privitoare la creșterea 
eficacității acțiunilor întreprinse de 
O.N.U. în vederea Instaurării unor 
noi- relații economice Internaționale, 
prin luarea in considerație a intere
selor tuturor statelor.

BERLIN 1 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Marți, tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., aflat in vizită în 
R.D. Germană, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., a fost primit de tovarășul 
Erich Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., căruia i-a transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., un cald 
mesaj de prietenie și cele mai bune 
urări de succes. Mulțumind, tovarășul 
Erich Honecker a transmis. Ia rîndul 
său, tovarășului Nicolae Ceaușescu

un cordial salut de prietenie, îm
preună cu urarea de noi succese. In 
cursul convorbirii care a avut loc 
s-a făcut un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea relațiilor bune din
tre cele două țări și partide și unele 
probleme internaționale. Convorbirea 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, tovărășească.

Au fost prezenți Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., și Vasile Vlad, 
ambasadorul României în R. D. Ger
mană.

TUNIS 1 (Agerpres). — In capi
tala tunisiană s-au deschis lucrările 
Conferinței partidelor politice și 
mișcărilor de eliberare națională de 
pe continentul african, avind ca 
temă „Dezvoltarea planificată în 
Africa și căile africane spre socia
lism". I,a dezbateri participă repre
zentanți a 31 de partide și mișcări 
de eliberare.

în prima ședință plenară a re
uniunii, deschisă de Mohamed Sayah, 
directorul Partidului Socialist Des- 
turian, au luat cuvîntul președintele 
Tunisiei, Habib Bourguiba, și șeful

statului senegalez, Leopold Sedar 
Senghor.

în afara expunerilor prezentate în 
ședințele plenare de către fiecare 
delegație, cu privire la propria ex
periență acumulată in domeniul dez
voltării economice și sociale din 
ultimul deceniu, participanții la 
conferință vor face, în cadrul co
misiilor, un schimb de păreri asupra 
unor probleme referitoare la dezvol
tarea și planificarea in Africa, par
ticiparea maselor și dezvoltarea, co
operarea regională în Africa, Africa 
și cooperarea internațională.

ANKARA

Convorbiri ale delegației parlamentare române

Forumul mondial al femeilor
Adoptarea unor importante documente

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager- 
pres). — La Ciudad de Mexico s-au 
incheiat dezbaterile generale ale 
Conferinței mondiale a Anului Inter
național al Femeii, avînd ca princi
pale teme „Obiective și sarcini ale 
Anului internațional — Politici șl 
programe actuale", precum și „Parti
ciparea femeii la întărirea păcii in
ternaționale și la eliminarea rasismu
lui. apartheidului, discriminării ra
siale, dominației străine și acapară
rii de teritorii prin forță".

In cele 20 de sesiuni plenare des
fășurate în cadrul conferinței au luat 
cuvîntul reprezentanții a 142 de state, 
ai unor mișcări de eliberare națio
nală și ai unor organizații internațio
nale.

Comisia întîi a conferinței a adop
tat „Planul mondial de acțiune". în 
preambulul acestui document se 
subliniază necesitatea responsabilită
ții egale pentru femei și bărbați în 
activitățile politice, sociale și econo
mice, invitîndu-se statele să proce
deze la eliminarea discriminărilor 
care mai există în acest sens. Cele 
șase capitole ale documentului reco
mandă transpunerea în practică, cu 
sporirea participării femeilor, a unor

programe speciale la nivel național, 
regional și local, sugerează măsuri 
pentru dezvoltarea serviciilor educa
ției și sănătății publice și cheamă la 
construirea de noi locuințe, crearea 
de noi locuri de muncă și consoli
darea familiei și căsătoriei.

Unele din amendamentele cele mai 
importante aduse proiectului inițial 
al „Planului de acțiune" de către 
participantele la conferința de la 
Ciudad de Mexico se referă la nece
sitatea promovării de transformări 
ale structurilor economice și sociale 
de natură să facă posibilă și să ga
ranteze deplina egalitate a femeilor 
cu bărbații și liberul lor acces, fără 
nici o discriminare la toate tipurile 
de învățămînt și activități profesio
nale.

Pe lîngă „Planul de acțiune", 
delegațiile a 64 de țări in curs de 
dezvoltare au prezentat conferin
ței spre aprobare un proiect al „De
clarației de Ia Mexico", document ce 
subliniază faptul că atît femeile, cît 
și bărbații trebuie să lupte pentru 
eliminarea colonialismului, neocolo- 
nialismului, imperialismului, domina
ției și ocupației străine, discrimină
rii rasiale.

ANKARA 1 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Delegația parla
mentară română, condusă de Corneliu 
Mănescu, președintele Comisiei pen
tru politică externă și cooperarea 
economică internațională a Marii A- 
dunări Naționale, aflată fntr-o vizită 
oficială la Ankara, la invitația Med- 
jilisului turc, a avut, marți, convor
biri cu Tekin Ariburun, președintele 
Senatului, și cu Kemal Giiven, pre

ședintele Camerei deputaților (Med- 
jilis).

Cu acest prilej, lntr-o atmosferă 
caldă, de stimă și respect reciproc, 
s-a făcut un larg și cuprinzător 
schimb de opinii cu privire la dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare între parlamentele celor 
două țări, între România și Turcia, in 
interesul reciproc, al păcii și colabo
rării în Balcani și în lume.

Formarea unui nou guvern în Liban
Acord de încetare a focului semnat de premierul libanez 

și președintele O.E.P.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

SOFIA 1 (Agerpres). — La Sofia 
au început lucrările sesiunii Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria. Au 
luat parte Todor Jivkov, Stanko To
dorov și alți conducători de partid 
și de stat bulgari.

Sesiunea dezbate proiectul privind 
modificarea legii referitoare la com
baterea activităților antisociale ale 
copiilor și minorilor, precum și pro
iectul privind modificarea și com
pletarea legii pensiilor. Vor fi pre
zentate, de asemenea, rapoarte pri
vind unele probleme ale învățămîn- 
tului superior.

Un apel al P. C. Italian
ROMA 1. — Corespondentul Ager

pres transmite : Direcțiunea Parti
dului Comunist Italian a lansat un 
apel pentru inițierea unei noi cam
panii în vederea întăririi ideologice, 
politice, culturale și organizatorice a 
P.C.I. și a Federației Tineretului 
Comunist Italian. „De la votul 
dat P.C.I. — la intrarea în rîndurile 
comuniștilor" — acesta este apelul 
pe care federațiile și secțiile P.C.I. 
șl ale organizației de tineret tre
buie să-1 adreseze, prin intermediul 
a numeroase inițiative, maselor largi 
de muncitori, de tineri și de femei 
care au votat la 15 și 16 iunie pen
tru partidul comunist.

DE PRETUTINDENI
• PRIME ÎMPOTRIVA 

FUMATULUI. Firma niponă 
„Mitsubishi" aplică o metodă 
proprie pentru a-și determina 
angajații să abandoneze fuma
tul. După două luni de la re
nunțarea la acest obicei, foștii 
fumători primesc o primă de 
5000 yeni (dacă însă în decurs 
de un an reiau fumatul, aceștia 
sint obligați să returneze suma 
primită). După 14 luni, cei cc 
s-au lăsat de fumat primesc încă 
o primă, de aceeași valoare.

Inițiatorii metodei recunosc 
faptul că aplicarea ei nu este 
dictată de altruism. Pregătirea 
unui specialist de înaltă califi
care costă o jumătate de milion 
de yeni, iar în ultimul deceniu 
firma a pierdut opt asemenea 
specialiști, fumători pasionați, 
care au decedat in urma con
tractării cancerului.

QNU.D.I.: Dezbateri privind cooperarea între instituții 
financiare pentru dezvoltare industrială

BEIRUT 1 (Agerpres). — La 
Beirut a fost dat publicității decre
tul prezidențial privind formarea 
unui nou guvern. Condus de Rashid 
Karame. desemnat în această func
ție de șeful statului, Suleiman Fran- 
gieh. la 28 mai. In noul guvern, al
cătuit din șase membri, premierul 
Karame deține, de asemenea, porto
foliile finanțelor, apărării naționale 
și informațiilor. Ministerele de in
terne. resurselor energetice, poștei 
și telecomunicațiilor au fost încre
dințate lui Camille Chamoun, fost 
președinte al țârii, iar Philippe Takla 
a fost numit ministru de externe, 
al educației, planificării generale și 
artelor.

„Obiectivul noului guvern de sal
vare națională — a declarat, într-o 
scurtă conferință de presă, premie
rul Karame — constă în restabilirea 
securității și înțelegerii între liba
nezi, precum și între aceștia și pa- 
lestineni. In acest sens, vor fi ini
țiate contacte pentru a se ajunge Ia 
o încetare a focului și înlăturarea 
tuturor semnelor de violentă. Cînd 
acest lucru va fi stabilit, noi vom

coopera cu toate părțile pentru for
marea unui guvern de unitate națio
nală, care să cuprindă toate elemen
tele dornice să coopereze în vederea 
reconstrucției".

★
In urma unei reuniuni la care au 

participat noul premier libanez, 
Rashid Karame, și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a fost anunțată oficial, la 
Beirut, semnarea unui acord de în
cetare a focului — anunță agențiile 
France Presse și U.P.I. Acordul, cu 
intrare imediată în vigoare, prevede 
în principal desființarea tuturor po
zițiilor de apărare și redeschiderea 
circulației. Postul de radio Beirut a 
precizat că cei doi lideri au căzut de 
acord că „elementele nedisciplinate" 
vor fi arestate și traduse în fața 
justiției.

Agențiile internaționale de presă 
precizează că, în cursul zilei de 
marți, pentru prima dată in ultimele 
opt zile, tn capitala libaneză a 
domnit liniștea.

SOLEMNITATEA ÎNVESTITURII PRIMULUI GUVERN 
AL REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC

LOURENQO MARQUES 1 (Ager
pres). — Președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora Ma- 
chel, a dat învestitura, la 1 iulie, 
primului guvern al tînărului stat 
independent african — informea
ză agenția A.N.I. în cursul ce
remoniei ce a avut loc la preșe
dinția republicii — la care au asistat 
membrii Comitetului Central și ai 
Comitetului Executiv ale FRELIMO, 
reprezentante ale Organizației fe
meilor din Mozambic, membri ai cor
pului diplomatic acreditați la Lou-

rențo Marques — cei 15 miniștri și 
doi miniștri adjuncți desemnați in 
cabinet au depus jurămîntul so
lemn, prin care se angajează să-și 
consacre toate energiile în serviciul 
poporului mozambican, pentru apă
rarea și triumful revoluției.

La încheierea ceremoniei, preșe
dintele Samora Machel a pronunțat 
o scurtă alocuțiune, în care a subli
niat că primul guvern mozambican 
— în exclusivitate mozambican — re
prezintă puterea alianței dintre mun
citori și țărani, interesele poporului.

• EXPERIENȚĂ INEDI
TĂ. Un grup de tineri surdo- 
muți și în același timp nevăză
tori urmează cu succes studii 
superioare de psihologie la 
Moscova. Este vorba de trei bă
ieți și o fată, care au atins la 
învățătură rezultate compara
bile cu colegii lor, deși nu văd, 
nu aud și nu vorbesc. Se cunosc 
cazurile tinerelor Helene Keller 
din S.U.A. și Olga Skorihodova 
din U.R.S.S., cu aceleași infir
mități, care au atins un înalt ni
vel de dezvoltare intelectuală. 
Originalitatea experienței sovie
tice constă în faptul că un re
zultat asemănător a fost realizat 
de mai multe persoane cu însu
șiri intelectuale obișnuite. 
Cursurile sînt înregistrate și 
transcrise în sistemul Braille, 
studenții avind, totodată, la dis
poziție aparatul așa-numit „te- 
letactil", prin intermediul că
ruia pot comunica folosind sim
țul pipăitului.

Măsuri economice anunțate de primul ministru al Indiei
DELHI 1. (Agerpres). — Primul 

ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
vorbind la posturile indiene de ra
dio. a relevat că guvernul intențio
nează să ducă la bun sfîrșit progra
mul măsurilor economice în intere
sul maselor largi populare. Printre

altele, se prevăd măsuri pentru re
distribuirea pămînturilor in scopul 
împroprietăririi țăranilor lipsiți de 
pămint, reducerea prețurilor la 
mărfurile de primă necesitate, pre
cum și măsuri de dezvoltare a in
dustriei.
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CARACAS 1 (Agerpres). — Preșe

dintele Venezuelei, Carlos Andres 
Perez, a inaugurat cea de-a șasea 
Conferință O.N.U.D.I. privind coo
perarea dintre instituții financiare 
pentru dezvoltare industrială, care 
se desfășoară, în aceste zile, la Ca
racas, sub auspiciile O.N.U. Confe
rința a fost organizată din inițiativa 
Asociației latîno-americane a institu
țiilor financiare și este prima de a-

cest gen care-și desfășoară lucrările 
în America Latină. Subiectele de pe 
agenda reuniunii vizează mobilizarea 
resurselor prin intermediul organis
melor pentru dezvoltare, stimularea 
schimbului de informații privind 
proiectele industriale și asociațiile 
regionale ale băncilor de dezvoltare, 
ca un prim pas spre constituirea unei 
Asociații internaționale a băncilor 
pentru dezvoltare.

„Omul și mediul înconjurător"
Reuniune latino-americană sub egida O.N.U.

CARACAS 1 (Agerpres). — în ca
pitala Venezuelei s-au deschis lucră
rile conferinței latino-americane cu 
tema „Omul și mediul înconjurător", 
desfășurată sub egida O.N.U. Cu 
acest prilej, președintele venezue- 
iean, Carlos Andres Perez, a rele
vat, in discursul inaugural, că pro
blemele omului, locuinței și mediu
lui înconjurător sint, în primul rind, 
probleme de natură politică, ele ne- 
eesitînd o abordare in acest spirit și 
o soluționare în contextul necesității

instituirii unei noi ordini economice 
internaționale. Președintele Vene
zuelei s-a pronunțat pentru lichida
rea decalajului economic dintre țări 
și participarea în mod egal și echi
tabil a tuturor națiunilor lumii, in
diferent de sistemul lor social-politic 
și de ideologie, la soluționarea pro
blemelor majore ale umanității. 
„Soarta întregii lumi în curs de dez
voltare, a precizat președintele Car
los Andres Perez, depinde de dez
voltarea fiecărei națiuni în parte".

Stabilirea de relații di
plomatice între R. P. Chine
ză Si Tailanda. Guvernele R P..•? ii -SG 
Chineze și Tailandei au hotărlt să «e 
recunoască reciproc și să stabilească 
relații diplomatice la rang de amba
sadă, incepînd de la 1 iulie 1975. Pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, Mao 
Tzedun, a avut o convorbire priete
nească cu primul ministru al Tailan
dei, Kukrit Pramoj, și ministrul afa
cerilor externe, Chatichai Choonha- 
van, care se află într-o vizită oficia
lă in R.P. Chineză.

Convorbiri iugoslavo-in- 
doneziene. Marti au continuat- 
la Brioni, convorbirile dintre pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, losip 
Broz Tito, și președintele Indoneziei, 
generalul Suharto. în aceeași zi a 
avut loc o întrevedere intre pre

ședintele Suharto și Gemal Biedid, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I.

La Lisabonaa avut loc-marti- 
o reuniune consacrată examinării 
situației economice a țării, la caro 
au luat parte președintele Costa Go
mes, primul ministru Vasco Gonțal- 
ves. membri ai Consiliului Revoluți
ei și ai guvernului portughez.

Naționalizări în Daho- 
mOy. îudustria farmaceutică din 
Dahomey va fi plasată sub controlul 
statului, conform unui decret al gu
vernului. Un al doilea decret procla
mă naționalizarea parțială a între
prinderilor de transporturi.

Interdicție asupra recla
mei pentru alcool și tutun. 
La 1 iulie, în Norvegia a intrat în

vigoare interdicția asupra reclamei 
produselor industriei tutunului și 
băuturilor alcoolice.

ficțiune grevistă în Ita
lia. Pentru a doua oară într-un in
terval de o săptămînă, salariatii din 
hoteluri, restaurante și baruri din 
întreaga Italie au declarat marți o 
grevă generală de 48 de ore, în spri
jinul revendicărilor privind îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

Insulele Sao Tome și
Principe, care se vor alătura la
12 iulie statelor africane independen
te, vor promova o politică de neali
niere și vor acorda întregul lor spri
jin mișcărilor de eliberare națională 
pentru înlăturarea definitivă a domi
nației coloniale. Această declarație a 
fost făcută de Miguel Trovoada, lider

al Mișcării de eliberare națională din 
Sao Tome și Principe.

finsamblul folcloric „Bu
suiocul" al așezămintelor cultu
rale din județul Bacău a obținut pre
miul I la concursul și festivalul de 
artă populară din Hayange, departa
mentul francez Moselle.

Contacte portughezo- 
vest-germane. canceiardi r. f 
Germania, Helmut Schmidt, a confe
rit, marți, cu viceamiralul Rosa Cou
tinho, membru al Consiliului Revo
luției din Portugalia, care se află la 
Bonn intr-o vizită oficială.

ficorduri siriamj-amsn- 
Ca£ie Siria și S.U.A. au semnat 
două acorduri in baza cărora partea 
americană va acorda asistență finan
ciară in valoare de 58 milioane de 
dolari. în urma acestor acorduri, va
loarea totală a asistenței financiare 
americane se ridică la 83 milioane 
dolari. Aceste sume vor contribui la 
finanțarea unor proiecte hidrotehni
ce și la completarea altor investiții 
în programul de dezvoltare indus
trială a Siriei.

In «ceste zile, la Geneva, sălile 
în care iși desfășoară activitatea 
diversele comisii ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa sint din nou pline, cunosc o 
atmosferă intensă de lucru, efortu
rile fiind concentrate spre soluțio
narea ultimelor probleme rămase in 
suspensie, spre eliminarea parante
zelor ce delimitează formulările a- 
supra cărora incă nu s-a ajuns la 
un acord unanim. Progresele impor
tante înregistrate în ultimele săptă- 
raîni conturează tot mai distinct 
Actul final al conferinței, ce urmea
ză a fi supus aprobării în cea de-a 
treia fază, de la Helsinki, de către 
șefii de stat și guvern ai celor 35 de 
țări participante.

Așa cum este cunoscut. România 
socialistă, pentru care realizarea 
securității europene constituie o pre
ocupare de prim plan, și-a adus o 
contribuție constructivă, larg recu
noscută și apreciată, la desfășurarea 
cu succes a lucrărilor conferinței. 
Alături de celelalte state participan
te, țara noastră a acționat și acțio
nează pentru asigurarea unei reușite 
depline a reuniunii, astfel ca aceasta 
să poată marca un moment de pro
gres real în istoria politică a conti
nentului, răspunzînd aspirațiilor tu
turor popoarelor europene de a trăi 
in pace, deplină securitate și înțele
gere. Exprimind poziția României in 
această problemă atit de importantă 
a zilelor noastre, președintele 
Nicolae Ceaușescu arăta, într-o alo
cuțiune rostită la începutul acestei 
săptămlni : „Acordăm o mare im
portanță Conferinței general-euro- 
pene — la ale cărei lucrări partici
păm activ — animați de dorința ca 
această primă reuniune a țărilor 
continentului să adopte documente, 
semnate la nivelul cel mai înalt, 
care să asigure o colaborare multi
laterală intre toate statele europene, 
l'ără deosebire de orînduire socială, 
să dea garanție popoarelor că se vor 
putea dezvolta liber, la adăpost de 
orice agresiune sau ingerințe din 
exterior".

In acest spirit înțelege România 
să contribuie la realizarea scopurilor 
conferinței.

Ce va cuprinde documentul final 
și în ce stadiu se află activitatea de 
elaborare a capitolelor constitutive ? 
Pentru a răspunde la întrebare, se 
impune o sumară trecere în revis
tă a problematicii conferinței.

Primul capitol — securitatea euro
peană — este, în linii generale, de
finitivat. Au fost elaborate cele zece 
principii care vor sta la baza rela
țiilor dintre state în Europa. Fireș
te, nu este vorba numai de enunța
rea lor. Pentru că, așa cum arată 
experiența istorică, simpla enunțare

și acceptare nu înseamnă automat 
și aplicarea lor în viață. în practi
ca relațiilor interstatale. Faptul, de 
pildă, că aceste principii sint în
scrise în Carta O.N.U. nu a împie
dicat, așa cum se știe, ca unele sta
te să întreprindă acțiuni contrare 
lor, incercînd să eludeze angajamen
tul asumat de a le respecta. Or, 
ceea ce va aduce nou conferința ge- 
neral-europeană este tocmai , preci
zarea detaliată și exactă a conținu
tului fiecăruia din aceste principii, 
pentru a se evita orice ambiguități

dă, notificarea marilor manevre mi
litare nu figurează încă — așa cum 
cer numeroase țâri — ca o obli
gație a tuturor statelor partici
pante la conferință. Este de la 
sine înțeles însă că o asemenea 
măsură, înscrisă doar cu titlu fa
cultativ, nu poate duce la „creș
terea încrederii" — așa cum figu
rează ea în document. Insistența 
unor țări de a se înscrie noti
ficarea marilor manevre ca o o- 
bligație asumată cu claritate de că
tre toate statele este cu atît mai le-

probleme ale relațiilor umane sint 
concepute a se aplica cu respectarea 
strictă a principiilor general-accep- 
tate și, pe această bază, a legislației 
fiecărui stat participant, numai ast
fel ele putînd răspunde dezideratu
lui unei mai bune cunoașteri, apro
pierii, întăririi păcii și Înțelegerii 
pe continent.

Un capitol distinct înscris pe or
dinea de zi II constituie problema 
urmărilor instituționale ale conferin
ței — respectiv, definirea cadrului 
organizatoric care să asigure conți-

Un imperios deziderat al opiniei publice:
Documente clare și angajante, 

rezolvări constructive tuturor problemelor 
legate de finalizarea Conferinței pentru 

securitate și cooperare în Europa
și posibilități de interpretare potri
vit bunului plac. în acest sens, de o 
importanță cardinală este adopta
rea, pe baza unui proiect prezentat 
de România, a programului de mă
suri privind excluderea forței și a- 
menințării cu forța — ca o garanție 
fundamentală pentru aplicarea în 
practică a noilor principii.

In cadrul aceluiași prim capitol, 
Actul final al conferinței urmează 
să cuprindă un ansamblu de preve
deri referitoare la aspectele militare 
ale securității, pornind de la inter
dependenta dintre destinderea mili
tară și cea politică. Este vorba, pe 
de o parte, de așa-numitele ..măsuri 
de creștere a încrederii și întărire a 
stabilității pe continent" — notifi
carea marilor manevre militare și a 
marilor mișcări de trupe, schimbul 
de observatori, prezentarea publică 
a cheltuielilor militare — iar pe de 
alta, de sublinierea dezideratului 
unor măsuri concrete de încetare a 
cursei înarmărilor, vizînd dezarma
rea generală și totală, sub un control 
internațional strict și efectiv.

Trebuie precizat însă că. în ce 
privește aspectele militare ale secu
rității, rămîn încă de soluționat 
unele probleme importante. De pil-

gitimă cu cit — se știe — de la în
ceput, măsurile de ordin militar 
preconizate a figura in documentele 
conferinței general-europene au fost 
considerate doar ca un minim cerut 
de popoarele europene.

Cel de-al doilea capitol — coope
rarea economică, tehnico-științifică 
și in domeniul mediului înconjură
tor — este considerat încheiat, ră- 
mînînd de finalizat doar o șerie de 
formulări privind țările în curs de 
dezvoltare, reciprocitatea drepturilor 
și obligațiilor pe plan economic ale 
statelor, acordarea reciprocă a clau
zei națiunii celei mai favorizate. 
S-ar contura astfel perspectivele 
unei colaborări rodnice, egale in 
drepturi, fără discriminări, menită 
să asigure un larg circuit intereuro- 
pean de bunuri materiale, cu efecte 
pozitive asupra dezvoltării fiecărui 
stat, asupra progresului întregului 
continent.

Capitolul al treilea — cooperarea 
culturală și în probleme umanitare 
— a fost, de asemenea, in linii ge
nerale. definitivat. Deosebit de im
portant este faptul că prevederile 
referitoare la extinderea cooperării 
în domeniul culturii, educației, 
schimbului de informații, ca și in

nuitatea eforturilor de edificare a 
securității europene. Activitatea de 
redactare la acest capitol este incă 
intr-o fază incipientă. Pină in pre
zent a fost înscrisă doar ldeea, una
nim acceptată, a necesității conti
nuității conferinței. Firește, securi
tatea europeană nu se va instala ca 
o stare de fapt odată cu încheierea 
primei conferințe general-europene, 
ci este vorba de un proces de per
spectivă, in cadrul căruia actuala 
conferință reprezintă doar un punct 
de pornire. Din însăși acceptarea a- 
cestei idei derivă, în mod logic, ne
cesitatea unor Întruniri periodice ale 
reprezentanților statelor participan
te, pentru evaluarea modului în care 
se înfăptuiesc prevederile convenite 
de conferință și adoptarea de măsuri 
care să asigure înfăptuirea integra
lă a obiectivelor stabilite. Corespun
zător acestei cerințe, un șir de țări, 
Intre care și România, se pronunță 
pentru instituirea unor forme orga
nizatorice adecvate, care să ofere 
continuitate și eficientă eforturilor 
viitoare.

în concluzie, se poate afirma că 
problemele aflate în fața conferinței 
— în această a doua fază — au fost 
In mare parte soluționate. Tot atît

da adevărat esta însă că au rămas 
In suspensie unele aspecte impor
tante, a căror rezolvare, corespun
zător intereselor tuturor popoarelor 
europene, necesită în continuare e- 
forturi, dezbateri In spiritul recep
tivității și bunăvoinței reciproce. De 
rezolvările care vor fi adoptate depin
de însuși viitorul continentului și toc
mai de aceea se impune ca activitatea 
de întocmire a tuturor părților com
ponente ale actului final să fie cît 
mai temeinică, ceea ce implică, în 
procesul negocierilor, evitarea. în 
egală măsură, a oricăror precipitări, 
ca și a tergiversărilor.

în ce o privește, țara noastră a adus 
și aduce o contribuție multilaterală 
la înfăptuirea sarcinilor aflate in 
fața conferinței. Manifestînd recepti
vitate față de punctele de vedere ale 
celorlalți participanți, România s-a 
afirmat ca o prezență din cele mai 
active, desfășurînd pe tot parcursul 
de pină acum al negocierilor o acti
vitate substanțială, dovedind iniția
tive, făcind totul pentru cristalizarea 
principiilor și direcțiilor noi de co
laborare între statele europene, pen
tru concretizarea măsurilor necesare 
statornicirii In viață a acestor prin
cipii. Iată de ce activitatea, contri
buția țării noastre s-au bucurat și se 
bucură de un puternic ecou pozitiv.

Cu atît mai surprinzătoare și 
greu de înțeles apar anumite a- 
firmații ce iși fac loc în unele 
relatări de la Geneva, care de
naturează în mod flagrant pozi
țiile țării noastre. Nedumerirea este 
cu atit mai justificată cu cît oricine 
a urmărit cu bună credință de-a lun
gul celor trei ani de negocieri po
zițiile României la conferință nu 
poate să nu remarce caracterul lor 
constructiv, voința țării noastre de 
a se ajunge la soluții care să întru
nească consensul participanților, care 
să răspundă cerințelor arzătoare ale 
statornicirii destinderii și încrederii 
pe continentul nostru.

Manifestîndu-și hotărîrea de a ac
ționa și pe viitor cu aceeași princi
pialitate și consecvență ca și pină 
acum. România este gata să-și adu
că întreaga contribuție la finalizarea 
cu succes a lucrărilor fazei a doua, 
prin elaborarea unor documente 
complete, clare și angajante. care 
să fie semnate la nivel inalt și care 
să deschidă cu adevărat calea spre 
instaurarea unei șecurități trainice 
in Europa, de natură să garanteze 
dezvoltarea liberă și Independentă 
pe calea progresului șl civilizației a 
fiecărei națiuni, o largă colaborare 
în toate domeniile de activitate.

Dumitru ȚINU

Consiliul național de 
securitate al Turciei a reco_ 
mandat guvernului să prelungească 
cu încă o lună starea de urgență 
din provinciile Ankara, Istanbul, 
Adana și Icel. După cum este știut, 
starea de urgență din unele provin
cii turcești a fost decretată în vara 
anului trecut, în legătură cu eveni
mentele din Cipru.

Guvernul britanic s a reu' 
nit, marți, într-o ședință extraordina
ră, consacrată scăderii tot mai îngri
jorătoare a cursului lirei sterline în 
raport cu celelalte devize occiden
tale.

Noi cercetări efectuate 
la bordul statiei orbitale 

sovietice „Saliut-4“
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Noua 

metodă a sondării spectrale a atmos
ferei superioare terestre, in gamele 
infraroșu și ultraviolet, a fost folosită 
pentru prima oară de cosmonauții 
Piotr Klimuk și Vitali Sevastianov 
la bordul stației orbitale științifice so
vietice „Saliut-4“ — informează agen
ția T.A.S.S. Această metodă permite 
studierea răspindirii in atmosferă a 
vaporilor de apă, a ozonului și oxi- 
zilor de azot, elemente cărora oame
nii de știință le acordă o atenție deo
sebită.

De aceste elemente depind în mare 
măsură starea Oceanului aerian și 
evoluția proceselor ce au loc în el, 
cum ar fi absorbția razelor solare 
infraroșii și a fluxului de căldură al 
Pămîntului spre Cosmos, reducerea 
intensității radiațiilor ultraviolete, 
mortale pentru organismele vii.

Cercetările care au loc în prezent 
la bordul statiei orbitale „Saliut—4“ 
— precizează T.A.S.S. — permit, de 
asemenea, studierea gradului de po
luare a atmosferei terestre.

O analiză amănunțită a permis oa
menilor de știință să tragă concluzia 
că cea mai eficientă studiere a Soa
relui se poate face in infraroșu și 
ultraviolet, deoarece la „răsăritul" și 
„apusul" soarelui pe „Saliut-4" 
poate fi urmărită pătrunderea acestor 
raze în straturile atmosferei terestre.

Aparatura pentru studierea spec
trală a Soarelui a fost folosită cu 
rezultate bune și de primul echipaj 
al stației orbitale „Saliut—4". cosmo
nauții Gheorghi Greciko și Alexei 
Gubarev.

• „CĂPITANUL" ELEC
TRONIC. Viața modernă pare 
de neconceput fără serviciile a- 
duse de cuceririle electronicii. 
Un nou exemplu : inginerul el
vețian Jean Claude Protta, pa
sionat al curselor solitare pe o- 
ceane, a pus Ia punct, după cer
cetări de cîțiva ani, un sistem 
electronic menit să înlesnească 
acest gen de navigație. De pe 
un pupitru — asemănător celui 
de Ia bordul avioanelor — dotat 
cu instrumente electronice, con
ducătorul ambarcațiunii colec
tează datele necesare desfășu
rării în bune condiții a călăto
riei. în caz că e obosit, căpitanul 
poate să se culce liniștit : „se
cundul" său, pilotul automat, va 
prelua sarcina dirijării ambar
cațiunii pe ruta dorită.

• „BOU-FALO". In Sa
tele Unite se încearcă o încru
cișare între bivol („buffalo") și 
anumite rase de bovine euro
pene. Puțin pretențios, animalul 
Ce rezultă din această încruci
șare se mulțumește cu iarbă, in 
timp ce bovinele obișnuite con
sumă, între altele, cantități im
portante de cereale pină să fie 
bune de sacrificat. Carnea nou
lui animal, „bou-falo", este mal 
ieftină cu 25—40 la sută decît 
cea de vită. El cîntărește 500 de 
kg la nouă luni, greutate atinsă 
de bovine numai in decurs de 
18 luni.

• CATASTROFE MI
NIERE. 19 mineri uciși și 40 
răniți — acesta e deocamdată 
bilanțul celor două accidente de 
mină survenite recent în Repu
blica Sud-Africană în decursul 
aceleiași zile. 17 dintre minerii 
și-au găsit moartea datorită u- 
nei surpări de galerii, la 2 000 de 
metri adîncime, intr-o mină de' 
aur. Ceilalți doi au fost victime
le unui accident dintr-o mină 
din apropierea orașului Johan
nesburg, unde în același timp 
s-au înregistrat și 30 de răniți. 
Episoade care pun, încă o dată, 
în lumină lipsa totală a oricăror 
măsuri de protecție a muncii 
pentru minerii de culoare.

• „METROPOLITAN" 
IN CRIZĂ. Schuyler Chapin 
a fost concediat din funcția de 
director general al Operei din 
New York, datorită dificultăți
lor financiare în care se află 
această vestită instituție ameri
cană. „Metropolitanul" acumu
lase pină în luna martie un de
ficit de 4,6 milioane dolari, cu 
perspectiva de a-1 dubla în vii
torii doi ani.

• INOVAȚIE PENTRU 
CINEFILI. Un francez pro
pune iubitorilor celei de a șaptea 
arte un nou sistem de proiecție. 
Inovația sa constă în folosirea 
unui ecran de formă concavă, 
prelungit în partea sa superioa
ră pe plafon și în partea 
sa inferioară pe podea, fără a 
impieta asupra vizibilității. în 
acest fel, spectatorul are impre
sia „participării" la acțiunea 
filmului.

Fără a implica folosirea unei 
aparaturi speciale de proiecție, 
acest sistem poate fi utilizat la 
orice fel de aparat de filmat 
înzestrat cu pelicule de lățimi 
variind între 8 și 70 de mili
metri.

• TABLOU NEOBIȘ
NUIT. Muzeul etnografic din
orașul slovac Topolcani expune 
un tablou, probabil unic in lu
me in ce privește maniera exe
cuției. Tn locul uleiului au fost 
utilizate fire de păr intr-o pa
letă coloristică variată. Tabloul 
înfățișează un pitoresc castel 
medieval, iar efectul policrom a 
fost obținut grație folosirii fi
relor de păr natural și vopsit. 
De adăugat că autorul tabloului 
este... coafor și că pentru exe
cutarea operei salp a avut ne
voie de șase ani de zile.
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