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ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI A ElIBERĂRII

TINERII RAPORTEAZĂ 
NOI ÎNFĂPTUIRI

Pe șantierul național Lotru
Constructorii Sistemului hidroenergetic 

de pe Lotru — Șantier național al tinere
tului — și-au intensificat activitatea în ve
derea creării condițiilor necesare pentru 
începerea probelor premergătoare pu
nerii în funcțiune a celui dintîi hidroagre- 
gat. La Voineasa și Ciunget, la Vidruța 
și Petrimanu, la Galbenu și Palindru, pe 
toate șantierele, sarcinile planului pentru 
întreaga perioadă care a trecut de la în
ceputul anului și pînă acum au fost de
pășite cu 5 la sută. Barajul de la Vidra, 
în spatele căruia Lotrul a format un 
imens lac de acumulare, a atins cu o lună

mai devreme cota stabilită pentru dema
rarea probelor, iar conductele ce vor con
duce apele la hidroașregate sînt practic 
finalizate. In centrala de la Ciunget se 
realizează ultimele operații de finisare, se 
verifică instalațiile, calitatea montajului. 
S-au încheiat lucrările principale din cadrul 
stației electrice de transformare de 220 kV. 
S-au creat astfel condiții ca, în cinstea a- 
propiatei sărbători a Eliberării, primul a- 
gregat al Centralei hidroelectrice de pe 
Lotru să ia startul probelor premergătoare 
intrării sale în funcțiune, așa cum preve
de angajamentul comun al constructori
lor și montorilor.

Proletari din toate tarile, uniți-vă'
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fruntașii 

uzinei 

nu se dezmint
Tinerii Uzinei „Tehnofrig" din 

Cluj obțin rezultate de seamă în 
întrecerea socialistă puternic di- 

** namizată în acest an al Confe
rinței Naționale a partidului. La 
această uzină mai mult de ju
mătate din numărul salariaților 
o formează tinerii, cărora le 
revine astfel, firesc sarcina de a 
fi în fruntea întrecerii.

La secția a Il-a a uzinei, ute- 
ciștii au lansat o întrecere între 
cele 5 organizații U.T.C. Obiec
tivele acestei întreceri: cît mai 
puțini tineri sub normă, cît mai 
puține absențe, cît mai puține 
rebuturi. Tinerii de la atelierele 
turnătorie au terminat cu cîteca 
zile mai devreme lucrările la o 
serie de obiective ca mașini de 
etichetat, compresorul de 6 000 
kîlocalorii, vanele pentru export.

Pînă în prezent ei au realizat 
88 tone piese peste plan și s-au 
angajat la încă 150 tone piese 
p&te plan, aducînd economii de 
20 tone metal. Dintre tinerii pe 
care în mod constant îi găsim în 
fruntea întrecerii putem, cita pe 
lori Mure șan, Andrei Szabo, 
Vlad Morea, Vasile Damian, Hie 
Rusii.

I. CÎMPEAN

DIN NOU DESPRE INIȚIATIVA
PRIN FORȚE PROPRII CU CHELTUIELI MINIME

MECANIZAREA LUCRĂRILOR OIN FERMA ZOOTEHNICĂ

LA ȘTEFĂNEȘTI
SE LUCREAZĂ DIN PLIN

TINERII-INIȚIATORI, 
PROIECTANȚI, EXECUTANȚI

COSTUL LUCRĂRII-CU DOUĂ 
TREIMI MAI MIC DECÎT LA ALTE 

OBIECTIVE SIMILARE

SĂPTĂMÎNA VIITOARE 

MODERNIZAREA PRIMULUI 
ADĂPOST VA FI ÎNCHEIATĂ

0 SEARĂ CULTURAL-DISTRACTIVĂ 

DEDICATĂ COLEGILOR
DE LA „SEMĂNĂTOAREA"

ÎN PAG. A II A
Se sudează, se strunjește, se filetează... Adică 
se execută toate acele operații prin care me
talul este modelat în subansamblele instalației 

de apă din adăpostul zootehnic.

I4z/to in țara noastră 
a tovarășului Todor Jivkov

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 

SI TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV 
7 7

La 10 august, în stațiunea 
Neptun, s-au încheiat convor
birile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consilului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului

de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Din partea română au partici
pat tovarășii Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R.

Din partea bulgară au parti
cipat tovarășii K. Tellalov, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, șî 
prof. N. Iahiel, membru su
pleant al C. C. al P. C. Bulgar.

In cea de-a doua zi a convor
birilor au fost abordate proble
me ale vieții internaționale ac
tuale și îndeosebi probleme re
feritoare la securitatea europea
nă și la dezvoltarea colaborării 
și a relațiilor de bună vecinătate 
în Balcani.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

• Ieri, oaspeții au 
vizitat obiective e* 
conomice din ju
dețul Constanța

• Dejunul în cinstea 
tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor 
Jivkov

• Vizita de rămas 
bun și plecarea 
solilor poporului 
bulgar

ÎNPAG. III

Toamna studențească bate la usă

DAR „VACANTA" 
CONSTRUCTORILOR 

(de pe șantierele noilor spații universitare) 

ClND SE SFIR ȘES TE?
Interviul nostru cu ing. GEORGE ZAROJANU,

directorul Direcției tehnice și de investiții din M.E.I.
Foto-

• CONTINUIND frumoa
sele tradiții ale muncii pa
triotice, aproape 10 000 de 
studenți din cele 19 centre u- 
niversitare ale țării noastre 
se află în aceste zile de va
canță pe mari șantiere, luînd 
parte activă la acțiunile de 
muncă patriotică.

La rîndul lor, aproape 
400 000 de elevi din școlile de 
cultură generală, din licee, 
scoli profesionale și agricole 
întreprind în această vacan
ță activități patriotice în fa
brici și uzine. în unități a- 
gricole.

Potrivit aprecierilor Comi
tetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, pînă 
la sfîrșitul acestui an, tine
retul studios din România va 
realiza, prin muncă patrioti
că, lucrări estimate la circa 
272 milioane Iei.

(Agerpres)

ȘI TINERII FAC PARTE DIN CONTROLUL OBȘTESC I
jwavwvwv

— Tovarășe director, vă ru
găm să ne spuneți care sînt 
principalele obiective în con
strucțiile universitare ale aces
tui an ?

— Pînă la sfîrșitul anului 
1972 ar trebui date in folosință 
noi spații de învâțămînt desti
nate pregătirii viitorilor specia
liști, care însumează 71 000 me
tri pătrați, reprezentînd cel mai 
mare volum anual de construc
ții universitare aflat pînă acum 
în planurile Ministerului Edu
cației și lnvățămîntului. De ase
menea.’ se pot menționa cele 
1 688 de noi locuri în cămine 
studențești, precum și peste 
3 800 de metri pătrați — supra
față destinată viitoarelor spații 
de cercetare științifică necesare 
cadrelor didactice și studenților 
din învățămîntul superior.

— De ce ar trebui și nu tre
buie ?

— Am menționat verbul ast
fel, deoarece constatăm, că deși 
directivele conducerii de partid 
și de stat menționează ca in
vestițiile pentru învățămînt să 
fie pe același plan de priorități 
cu cele din industrie, totuși, în 
unele centre universitare, nu 
s-au luat măsuri ferme, necesa
re pentru realizarea planului a- 
nual de construcții.

— Unde și de ce ?
— Deși la Facultatea de me

canică din Brașov, trebuie dată 
în folosință la 1 octombrie o su
prafață de 18 500 mp., totuși la

30 iunie era realizat doar 51 Ia 
sută din volumul lucrării. La 
noul local al Institutului poli
tehnic din București, deși pla
nul prevede darea în folosință 
a unei suprafețe de 41 500 mp, 
constructorii din subordinea Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale n-au realizat la sfîrșitul 
primului semestru decît 41.6 la 
sută din plan și contestă și as
tăzi posibilitățile de realizare 
ale întregii suprafețe prevăzute. 
Pe șantier se află în medie 659 
de muncitori din necesarul de 
1 000, cît ar trebui pentru acce
lerarea lucrărilor. In aceste 
condiții nu se întrevede posibi
litatea încheierii lucrării în a- 
cest an conform sarcinilor de 
plan. Aceeași situație o întîlnim 
la dezvoltarea localului Institu
tului de chimie „Petru Poni" 
din Iași, unde întreprinderea ju
dețeană de construcții a reali
zat la 30 iunie abia 50,3 la sută 
din planul anual cu termen de 
predare 1 octombrie. O situație 
șî mai gravă este la șantierul 
căminului studențesc „Belvede
re" din București, unde deși la 
cererea constructorilor proiec
tul a fost modificat pentru a fi 
realizate lucrările din panouri 
mari, în prezent ritmul de li
vrare al acestora este total ne
satisfăcător, cele 800 de noi

CALIN stanculescu

(Continuare în pag. a ll-a)

ancheta
1 Echipele au trecut mai

se văd si acumtineretului

„Sdnteii de demult, neregulile

Așa arata interiorul multor cămine pentru tineri (prima fotografie Căminul Uzinelor „23 August") 
dar nu și cele ale F.M.U.A.B. (a doua fotografie) spre care însuși drumul de acces e o problemă 

dificilă chiar și pentru un tractor !

-a scurs o lună șî ju
mătate de cînd a in
trat în vigoare Legea 
privind organizarea și 
funcționarea contro

lului obștesc. Se știe, legea cu
prinde prevederi exprese și in 
ceea ce privește sarcinile ce 
revin organizației U. T. C. De 
Ia tovarășul VASILE ISTRA- 
TE, secretarul Biroului execu
tiv al Consiliului municipal 
București al F.U.S. am aflat 
că din cele 3 378 de echipe ale 
controlului obștesc care acțio
nează în Capitală 228 sînt al
cătuite în exclusivitate din u- 
teciști, care controlează dome
nii specifice tineretului, pre
văzute de lege.

La Comitetul municipal al 
U.T.C. aflăm că cele 228 de 
echipe au fost instruite — și 
și-au început activitatea — în 
toate sectoarele. Ele au dato
ria să controleze căminele 
pentru tineret ale întreprinde
rilor, cantinele, internatele, 
spațiile de școlarizare, clubu-

LIDIA POPESCU 
ION ANDREIȚA 
Instantanee foto :

VASILE RANGA
(Continuare în pag. a Il-a)

Amatorismul
de NICOLAE IOANA

Se spune adesea : cutare este amator de artă, călătorii, 
colecții, distracții etc. Desigur că și amatorismul își are ros
tul lui. Ești amator de lucruri care nu intră în sfera activită
ții tale dar te pasionează. A fi însă amator în profesie bă
nuind că odată aleasă ea este într-adevăr o pasiune, este ca 
și cum ai spune că ești amator să trăiești. în acest sens ama
torismul începe de la alegerea meseriei. întilnești oameni, din 
păcate tineri, care nu știu de ce s-au oprit la o muncă. în 
unele situații de „vină” sînt părinții obligîndu-i să meargă 
„aici și nu în altă parte". Sau dintr-o comoditate și-au „ales" 
meseria „plictisitoare" pe care o profesează. Și se mai în
treabă de ce profesia lor e una și ei sînt alții. Este știut că 
omul, ca întindere și profunzime, întrece obiectul cît și ac
țiunea — pornind de la ideea că el este mult mai mult decît 
exprimă (în muncă, în gînd.uri etc.). Dar tocmai din acest mo
tiv alegerea profesiei are o deosebită importanță, aceasta 
reprezentînd ancorarea sa în social, expresia concretă a rea
lizării sale. Dintr-o ușurință cu care se privește pe sine omul 
în unele cazuri poate fi amator de toate și în fond de nimic, 
începînd de la cele mai simple munci pînă la cele mai com
plexe, amatorismul se poate face simțit. Nu numai un muzi
cian poate spune despre sine în momente de nemulțumire 
că a cîntat ca un amator, dar oricine din orice domeniu poate 
spune că a realizat cutare lucru, cutare muncă ca un ama
tor. Cred că educația muncii, seriozitatea se leagă de felul 
in care acorzi sau nu importanță ție și muncii. într-o anec
dotă, Aristotel ar fi spus despre sine că îi 
lucruri printre ele fiind și acela că a fost o 
care nu a făcut nimic serios ; adică nici nu

pare râu de trei 
zi în viața lui în 
a lucrat, nici nu

(Continuare în pag. a Il-a) «
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LA ȘTEFĂNEȘTI SE LUCREAZĂ DIN PLIN
Pupă constatările nu prea îmbucurătoare pe care le-a prilejuit 

ancheta întreprinsă săptămîna trecută reporterul s-a deplasat din 
nou la Ștefănești. Observațiile cu privire la operativitatea mate
rializării inițiativei — pe care o lăudăm încă o dată — se pare că 
au fost bine receptate. Astfel, de data aceasta putem comu
nica cu satisfacție : și la Ștefănești vorbesc faptele. Și încă foarte 
convingător.

De trei zile, echipa de tineri 
de la „Semănătoarea" se află 
aici, în comună. Au adus piesele 
confecționate m uzină — două
sprezece repere în total prin 
utilizarea a o tonă de materi
ale recuperate, în orele libere, 
din deșeurile destinate retopi
rii. Cei șapte tineri au pus în 
funcțiune strungul, bormașina 
și aparatul de sudură. Au tra
sat drumul cel nou al conduc
telor pentru apă în grajdul nr. 
8. Iar împreună cu tinerii sa
tului au deschis șantierul. Un 
șantier inedit nu prin obiecti
vul de realizat, ci prin struc
tura echipei constructoare : ti
neri muncitori dintr-o uzină, 
cooperatori de yîrstă utecistâ 
și elevi aflați în vacanță. îm
preună execută o lucrare strin
gentă ; introduc apa în adăpos
turile zootehnice. Acest lucru 
prin forțe proprii și cu cheltu
ieli minime. Adică ei, tinerii, 
sînt și inițiatorii și proiectanții 
și executanții. Și tot ei, tine
rii, fac dovada strădaniei, „de

a realiza lucru de valoare din 
deșeuri bune doar pentru fur
nal...", cum aprecia lăcătușul 
Vasile Cernea. Devizul lucrării 
este' de acum mărturie în a- 
cest sens: cheltuielile au fost 
reduse cu două treimi In com
parație cu alte obiective simi
lare.

Așadar, la Ștefănești acum 
se lucrează. Pe Costicâ Soare 
l-am văzut transpirlnd sub do
goarea soarelui și a arcului _e- 
lectrie al aparatului ae sudau 
Pentru că piesele ce au fost 
modelate în rugina aici se cer 
ansamblate iar Soare — mese
riaș de înaltă calificare — ține 
sâ execute în satul unde are 
neamuri și este cunoscut un lu
cru care să mulțumească. în 
ștelier, instalatorii Ion Pirvu, 
Ion Vlad și Emil Dobrică. e- 
tanșau și verificau recorduri, 
robinete de trecere, reductcs- 
re. cot ari cu nici uri. Treabă 
migăloasă dar esențiali pentru 
calitatea lucrării. Scurgerile de 
apă înseamnă nu numai risipă

Firesc, o lucrare ce se realizează cu atenție maximă este montarea conductei-coloană din adăpostul 
zootehnic.

La Ministerul Educației și In- 
vățămintului, joi, a avut Ioc șe
dința de constituire a Consiliu
lui învățămîntului profesional, 
tehnic și liceal de specialitate, 
din care fac parte reprezen
tanți ai ministerelor și ai celor
lalte organe centrale care au 
școli în subordine, ai organiza
țiilor județene de partid și de 
tineret, cadre didactice, oameni 
de știință și cultură, specialiști 
din producție.

In calitate de organ delibera
tiv al Ministerului Educației și 
învățămîntului, Consiliul va 
stabili măsurile necesare în ve
derea îmbunătățirii continue a 
învățămîntului profesional, teh
nic și liceal, pentru a transpu
ne în viață hotărîrile Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român, cu privire la 
pregătirea forței de muncă ne
cesară economiei naționale.

A fost analizat și supus spre 
aprobare proiectul de program 
al Consiliului pe anul 1972 și 
au fost dezbătute proiectele îm
bunătățite ale nomenclatoarelor 
meseriilor și specialităților care 
se pregătesc prin școli profesio
nale și ucenicie, licee de specia
litate și școli de maiștri.

0 INVITAȚIE PENTRU
CITITORII NOȘTRI

TINERE, NU PESTE MULTA VREME VOM SĂRBĂTORI ÎMPREU
NA, CU TOTII, ASA CUM O VA FACE ÎNTREGUL NOSTRU PO
POR, ZIUA DE 23 AUGUST, ACEASTA ZI ATIT DE FIERBINTE 
PENTRU ISTORIA TARII. ȘTIM CA, IN ORICE COLȚ AL PATRIEI 
TE VEI AFLA ATUNCI, GINDURILE DE DRAGOSTE Șl RECUNOȘ- 
TINȚ* TI SE VOR ÎNDREPTA FIRESC SPRE PIAȚA AVIATORILOR, 
UNDE SE VOR AFLA, LA ÎNALTA TRIBUNĂ A DEMONSTRAȚIEI, 
IUBITII CONDUCĂTORI Al PARTIDULUI Șl POPORULUI NOSTRU. 
DORIND SA SE FACĂ ECOUL CITITORILOR, ZIARUL NOSTRU 
TE INVITA SĂ PARTICIPI LA REALIZAREA UNEI AMPLE ANCHETE 
REALIZATA PRIN SCRISORI, RUGINDU-TE SĂ RĂSPUNZI LA 
ÎNTREBAREA :

— în ce coloana te vei afla de ziua 
marii sărbători, cu ce succese vii s-o 
întîmpini, ce gînduri dorești să adre
sezi conducerii partidului cu acest 
prilej festiv ?

FROMIT1ND SA PUBLICAM RĂSPUNSURILE INTR-UN 
NUMĂR SPECIAL DEDICAT ZILEI DE 23 AUGUST. AȘTEP
TAM SCRISOAREA TA, ÎNSOȚITA DE O FOTOGRAFIE 
PINĂ LA DATA DE 16 AUGUST A.C.

„Scînteia tineretului"

dar și factor distrugător pen
tru construcții. De aceea 
nici un rabat la calitate. La 
bancurile cu menghin, lă
cătușul Vasile Cernea și 
rr.odelierul Nicolae Pologatu, 
continuau finisarea cor ni ere
lor, consolelor și a clemelor 
de diferite dimensiuni Mișcări 
stâplnite. ale unor oameni stă- 
pfni pe meserie. După prima zi 
tx ceea ce înseamnă lucrare 
nregăutoare se executase. De 
miercuri dimineața s-a început 
ami' itatea ce realizare a insta- 
lațiM propriu rise. Celor șase 
ce Ia -Semănătoarea" li s-au 
adăugat alți cincisprezece tineri 
cin sat. Cooperatori și elevi la 
c_f?ritr licee și școli profesiona
le aflat: ta vacanță. Ei execută 
asa zise lucrări necalificate. 
Sin: arfaa a doua in executa
rea oboeeti-ului. Partial, zidu
rile au devenit suport pentru

conducta întinsă utilitar, iar 
spațiul ieslelor este întrerupt 
de adăpătorile ce se montează. 
Grajdul nr. 8 a devenit... graj
dul nr. 1 din punct de vedere 
al modernizării. Cu el s-a în
ceput. Săptămîna viitoare, pe 
la jumătatea ei, lucrarea se va 
încheia. Iar constructorii, 
probabil alți tineri de la Uzi
na ,,Semănătoarea", dar sigur 
aceiași săteni, se vor deplasa la 
adăpostul următor... Angaja
mentul — în comun formulat 
— prevede introducerea apei 
in toate adăposturile din ferma 
zootehnică. Așa că nici o zi de 
odihnă pină cind intre vorbă 
și faptă nu va fi așezat sem
nul egal. Oricum, s-a demarat

bine în materializarea unei 
inițiative de mare eficiență.

GH. FECIORU
Fotografii : GH. CUCU

P.S. Aseară, la Ștefănești, or
ganizația U.T.C. a dedicat pro
gramul „Joiei tineretului" oas
peților lor : echipa de meseri
ași de la Uzina „Semănătoa
rea-. Program artistic bogat, 
seară de dans. Colectivul de re
dacție al gazetei de perete a de
dicat un număr special celor ve- 
niți să sprijine cooperativa agri
colă în modernizarea sectorului 
zootehnic. Și tot pentru ei, ti
nerii de la „Semănătoarea" este 
: revăzută o vizită în sectoarele 
de producție ale cooperativei a- 
gricole, o întîlnire — schimb 
ce experiență cu uteciștii satu-

CRONICA
U.T.C.

Ieri a sosit în Capitală 
președintele Ligii Tineretului 
din Shri Lanka, Dr. Sivali 
Ratwatte, care la invitația 
U.T.C. va efectua o vizită în 
țara noastră.

La aeroportul internațional 
București — Otopeni oaspe
tele a fost salutat de loan 
Popescu, secretar al. C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

• IN RUNDA a 12-a a turneu
lui zonal de șah (pentru campio
natul mondial) de la Helsinki, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu l-a Învins pe austria
cul Robatech. Matulovici a clștigat 
Ia Jacobssen, Matanovici la 
Szmidt, Timman la Vesterinen și 
Radulov Ia Andersson. A fost con
semnată remiza în partidele Ribly
— Oergaard' și Hecht — Hennings.

In clasament conduce Radulov 
(Bulgaria) cu 9 puncte, urmat de 
Florin Gheorghiu (România) și 
Hecht (R. F. a Germaniei) cu cite
8.5 puncte, Matanovici (Iugoslavia)
— 7,5 puncte, Szmidt (Polonia)
— 7 puncte, Ribly (Ungaria) —
6.5 puncte.
• ÎN ZIUA a doua a turneu

lui preolimpic masculin de volei, 
care se desfășoară la Montpellier^

Amatorismul
I Ca ■rfrWnnfafr eatr rtclt- 

setă cn —cri meticuiocsă 
îzicrsre: fttn/arn mcordhm- 
lor, a redsacțrdor ți robineți-

(Urmare din pag. I)

Toamna studențească
bate la ușă

(Urmare din pag. I)

locuri neputînd fi date în folo
sință la 1 octombrie. La ace
lași șantier au existat si o se
rie de dificultăți cu eliberarea 
amplasamentului deși nu au fost 
necesare demolări. Vina o poar
tă Spațiile verzi subordonare 
Consiliului popular municipal. 
O situație nesatisfăcătoare se 
înregistrează și la extinckrea 
localului Universității din Cra
iova, lucrare începută încă din 
anul trecut, la care la 30 iunie 
anul curent nu s-a realizat de
cît 27,5 la sută din planul anual. 
De asemenea, reconstruirea sta
țiunii de cercetări din Orșova, 
în subordinea Universității din 
București, nu a început nici as
tăzi, deși lucrarea a fost și în 
planul anului trecut și are ter
men de predare 1 octombrie 
1972. Întreprinderea județeană 
de construeții-Timișoara. care 
s-a angajat la această lucrare 
nu a acordat nici un fel de a- 
tenție acestui obiectiv a cărui 
importanță este sublimată de 
faptul că vechea stațiune s-a 
aflat în zona lacului de acumu
lare de la Porțile de Fier. Ne
justificat se prelungesc terme
nele de dare în folosință a ari
pii centrale a Universității din 
București din cauza dificultăți
lor întîmpinate de constructori 
cu livrarea și fasonarea pietrei 
de care răspunde întreprinderea 
subordonată Consiliului popular 
județean Argeș. Aceasta din 
urmă a sistat, fără nici un mo
tiv tăierea și fasonarea pietrei.

— In acest ansamblu de as
pecte negative ale stadiului in 
care se află în momentul actual 
construcțiile universitare sînt 
oare și excepții care merită a 
fi menționate ?

— Cu toate aceste situații ne
corespunzătoare sînt de relevat 
și lucrări în care ritmul con
strucțiilor și indicii de plan o- 
feră garanții pentru realizarea 
obiectivelor. La noul 
Facultății de chimie 
lă de la Institutul politehnic 
Iași la 30 iunie planul era înde
plinit în proporție de 73 la sută. 
Constructorii laboratorului de 
termotehnică și instalații hi
draulice de la Institutul de con
strucții din Capitală raportau 
la finele primului semestru rea
lizarea a 60 la sută din lucrări. 
Șantierul laboratoarelor Facul
tății de farmacie de la I.M.F.- 
Cluj raportează 71 la sută din 
planul anual îndeplinit la 30 iu
nie, iar lucrările de la atelierul 
școală al Facultății de mecani
că de la Institutul politehnic din 
Timișoara permit asigurarea dă
rii lor în folosință la 1 octom
brie.

— Studenții din diferite cen
tre universitare au contribuit 
de multe ori prin numeroase ac
țiuni de muncă patriotică la gră
birea unor lucrări de construc
ție. Care sînt după părerea 
dumneavoastră evidențiații a- 
cestor activități ?

— Prin muncă efectivă stu
denții au ajutat simțitor la ri
dicarea construcțiilor universi
tare suplinind de multe ori ne-

eesarul de forța de mun 
seni pe șantiere. Situația 
fi exemplificau la u 
obiective: atelierul-ș© 
Institutul politehnic 
șoara, . - ----------- —
de la Institutul agronomic 
același oraș, la laborato 
Institutului de construcții 
București și multe alte locuri, 
unde am întilnit studenți lu- 
crind ca sudori, zidari tencui- 
tori, la turnări de betoane con
tribuind efectiv la ridicarea pro
priilor baze de Invațămlnt.

— Ce considerați că este ne
cesar pentru ca impasul în care 
se află astăzi construcțiile uni
versitare să fie cit mai repede 
lichidat in vederea îndeplinirii 
planului de construcții Ia toți

Facultatea de
t destinate Inva^ă- 
penor adt conduce- 

Ie de institute din învâțâmîn- 
tul superior, cît și organele lo
cale și mai ales constructorii să 
adopte măsuri eficiente în vede
rea recuperărilor pentru înde
plinirea planului valoric, cit și 
pentru respectarea termenelor 
de dare in folosință a obiecti
velor.

Așadar, vom discuta cu 
constructorii, urmărind felul in 
care se gir.desc să se achite de 
obligațiile ce le revin.

s-a destins serios. Ideea evidențiază o exemplară existență 
lucrativă care, deși este atit de indepărtată de noi în timp, 
este valabilă oriunde și orieînd. Problema unei seriozități a ac
țiunilor de orice ordin ar fi, începind de la muncă pină la 
vis, este o chestiune de profunzime a omului. Deobicei ama
torismul este spectacular ; amatorul nu ia parte la spectaco
lul vieții, nu este unul din personajele lui și chiar dacă este 
nu poate fi decit unul de mina a cincea. El „învață" exis
tenta ca un muzician notele dupâ ureche. Știința unei me
serii i-rpu^e o tăcere, o stăpinire a obiectului ei. Amatorul 
vorbește muit cesc’e toate cu o afișată și ostentativă compe
tenta. El se poate infiltra pretutindeni dar mai ales în mese
riile mai puțin „control a bile"*, cu un coeficient de aproxima
ție ridicat In arta, de pilda, amotorismul se poate ascunde 
foarte confortabil. El poate fi valabil pînă la un punct, adică 
pină cind nu este declarat artă și încă de calitate. A fi însă 
un amator de artă, adică un bun spectator, e cu totul alt
ceva. Acesta va citi, va privi arta cu religiozitatea respectu
lui. Dar amatorul îmbracă mantia profesiei atit în artă cit și 
în alte domenii inscriindu-și numele nu o dată în registrul afir- 
mânî. Si sint din nefericire destui dintre acei care cred că se 
pricep la toate dupâ însușirea unor date sau a unor cunoș- 
t nte ia care se adaugă „înțelegerea" unora și ei amatori (nu 
pot vedea un om de calitate decit riguros), înțelegere care 
se poate rezu—a in unele cazuri la „să cîștige și el o pîine". 
Marea complexitate a lumii moderne exclude, însă, amato- 
r smul. Specializarea ei a atins o așa de profundă rezonanță 
-cit c~atorul începe să se vadâ. In tehnică, în artă, ca în 

orice domeniu, rigorile impun nu numai o deosebită stăpinire 
o sferei, dar și o continuă punere la punct cu datele apărute 
cu o uluitoare repeziciune. Pe cit de evidentă este comparti- 
me-itorea pe oft de mult se face simțită întrepătrunderea din- 
t'e domenii. Un om nu mai poate spune : eu știu să fac cuta
re ’jerj si încolo nu mă mai interesează nimic. Executarea

- respective presupune într-un fel sau altul și cunoaște- 
reo citorc. Omul viitorului va ști poate în aceeași măsură 
toate meseriile. Omul prezent conține prerogativele acestei 
apropiate expresii.

local al 
industria-

FOTO-ANCHETĂ,
rile. bazele sportive și institu
țiile medicale pentru studenți 
și elevi — insumind 545 de u- 
nități. Cum se acționează ? 
Am limitat investigațiile pre
zentei anchete la nivelul unui 
singur sector — sectorul IIL

G ESTUL CARE ESTE INCA 
AȘTEPTAT

Traversăm cu greu un drum 
deveni: albie ce riu. Băltoace, 
grămezi de mc’.oz. natură vi

tregă. în centrul acestui pei
saj — căminul F.M.U.A.B.. dat 
in folosință in ’ 
întrebăm 
..Lipsește- 
ruL

— Cum 
deți pină la noi ? 
bă strungarul Mircea Ioniță.

In jurul nostru se adună multi 
tineri. Fiecare are ceva

cu un an. 
de administrator. 
- ne spune porta-

ați reușit să pătrun-
ne intrea-

da

spus, de exemplificat — ri toți 
se referă la unul și același lu
cru : neajunsurile existente în 
cămin. Le constatăm și noi. 
parcurgind pe îndelete coridoa
re. scări, oficii, camere. Con
semnăm : în majoritatea came
relor pereții sînt 
pricina defectării 
sanitare : lipsesc 
nele camere, deși 
nu funcționează

degradați din 
instalațiilor 

becuri (in u- 
există becuri. 
lumina. nici

DEBUT DE BUN AUGUR

28 de 
mem- 
cadrul 
rindul

— Tovarășe prim-secretar 
STELIAN âS'GHEL, care este 
situația, la ora actuală, in sec
torul dumneavoastră ?

— Au fost constituite 
echipe. Cei peste 100 de 
bri au fost desemnați in 
adunărilor generale, din
celor mai buni uteciști. cu răs
punderi in birourile și comite
tele U.T.C. De asemenea, s-au 
stabilit pentru a fi controlate 54 
de unități. Echipele au fost in
struite diferențiat, apelindu-se 
la specialiști : ingineri, medici, 
juriști etc. Activitatea practică 
a inceput de putină vreme, faot 
care nu ne-a impiedicat, insa, 
să avem deja un număr de con
statări și observații, concluzii si 
propuneri de măsuri aduse la 
cunoștința factorilor responsa
bili. Au fost controlate, pentru 
început, căminele muncitorești. 
Eu, de exemplu, am însoțit e- 
chipele care s-au deplasat în 
căminele aparținind Uzinelor 
„23 August". Fabricii 
șini-unelte și agregate, 
de cabluri și materiale 
izolante. Observațiile 
se referă, în principal.
ciențe de ordin edilitar-gospo- 
dăresc și la organizarea vieții 
spirituale a tinerilor. Parte din 
acestea fac obiectul competen
ței conducerilor căminelor si 
întreprinderilor, altele țin de 
atitudinea tinerilor, de acti
vitatea organizațiilor noastre

de ma- 
Fabricii 
electro- 
noastre 

la deft-

U.T.C.
Cu aceste informații ne de

plasăm pe urmele echipelor de 
control obștesc în căminele Uzi
nelor „23 August" și F.M.U.A.B.

SI TINERII FAC PARTE
J

v

DIN CONTROLUL OBȘTESC I

Parc-am fi suspendați. Problemele noastre ? se cunosc i. Dar nu 
se iau măsuri (căminul F.M.U.A.B.)

prizele) ; uși rupte ; în oficii 
lipsesc buteliile de aragaz, in 
schimb murdăria este la ea a- 
casă ; la ultimul etaj cînd 
plouă... plouă ; de cîteva zile 
subsolul este inundat.

— Cum vă explicați faptul 
că, deși căminul este dat în fo
losință numai de un an, a ajuns 
în această stare deplorabilă ? 
— îl întrebăm pe administrato
rul Gheorghe Cristea, sosit în
tre timp.

— Păi, asta-i situația. Dincolo 
de acest răspuns n-am mai ob
ținut decît ridicări din umeri, 
bîlbîieli, justificări. Am reținut, 
însă, o crasă lipsă de respon
sabilitate, cu atît mai condam
nabilă, cu cit administratorul 
cunoaște lucrurile de mult, 
le confirmă senin cînd' îl în
trebi, dar nu întreprinde nimic 
eficient pentru înlăturarea lor. 
Cum să înțelegem altfel, dacă 
la mai bine de două săptămîni 
de la controlul echipei nu s-a 
schițat un gest, nu s-a mișcat 
un fir de pai ?

— Aceste lucruri sînt binecu
noscute de către conducerea

echipa României a întilnit selec
ționata Poloniei în fața căreia a 
pierdut cu scorul de 0—3 (13—15, 
3—15, 9—15). In cel de-al doilea, 
joc reprezentative Olandei a între
cut CU 3—2 (6—15, 15—11, 16—14, 
13—15, 15—9) formația Franței.

în ultima zi a competiției, volei
baliștii români întîlnesc formația v 
Olandei, intr-un meci decisiv pen
tru calificarea la Jocurile Olimpi
ce de la Miînchen.
• ZIARUL belgian „Les Sports" 

din Bruxelles, subliniază perfor
manța atletei românce Lia Mano- 
liu, care va participa pentru a șaw 
sea oară la Jocurile Olimpice^^ 
..Este un eveniment unic în ana
lele atletismului mondial" — no
tează comentatorul belgian. Cam
pioană olimpică în 1868 la Ciudad
de Mexico, Lia Manoliu, are în pal
maresul său și două medalii olim
pice de bronz (1960—1964). după ce 
se clasase a șasea în 1952 și pe 
locul 9 în 1956.
• LA BUDAPESTA au început 

campionatele europene de tenis re
zervate jucătorilor amatori.

în primul tur al probei de. sim
plu bărbați, Ion Sântei l-a în
vins în două seturi cu 6—4, 6—2 pe 
vest-germanul Gottschalk. Ceilalți 
doi tenismani români au suferit 
înfrîngeri : Mureșan a pierdut cu ; 
6—4. 1—6, 0—6 Ia polonezul Nied- 
zwick, iar Ovici cu 4—6, 6—3, 4—6 
Ia Rvbarczyk (Polonia).

tn proba de dublu masculin, pe
rechea Mureșan — Sântei a dispus 
cu 6—4, 4—6, 9- -7 de cuplul egip
tean Hassan — A. Mohamed.

• IN PRIMA zi a campiona
telor balcanice de natație care 
se desfășoară la Sofia, sportivii 
români au cucerit cinci titluri. 
Anca Groza la 100 m fluture 
— l’08”5 10 ; Eugenia Cristescu 
la 800 m liber — 10T9”2 10 ; 
Eugen Aimer la 1 500 m liber — 
17’11”1.10 ; Melania Decuseară 
la sărituri de la trambulină și 
ștafeta masculină de 4X100 m 
liber — 3’45”4/10.

Concursul
PRONOSPORT NR. 33 

din 13 august 1972
Caraimanul Bușteni-

Poiana Cîmpina X,2
Victoria Florești-Prahova Pi. X,2 
Metalul Plop.-Carpați Sinaia 1 
Furnirul Deta-U.M. Timișoara 1
C.F.R. Tim.-Vulturul Lugoj
C.S.M. Sibiu-Vitrometan Med.
C.F.R. Sigliișoara-U.A.P. Sibiu 
Gaz Metan Mediaș-

Metalui Copșa Mică

1,X
1
1,X,2
1

Olimpia S.M.-Someșul S.M. 1,X
Topitorul B.M.-Minerui B.M. 2
Ar leșul Turda-Unirea Dej 1
Carpați Brașov-Tractorui Br. «2

Chimia Făg.-Torpedo Zărnești 1 A

uzinei, zr^cizează proiectantul 
GHEORGHE POPESCU. loc- 
tritorul secretarului comitetului 
U.T.C. al fabricii. Știu că ..Ie
zer* niște tovarăși de la servi
ciul administrativ, dar nici din
ții — de<i cunosc situația — 
n-au schițat un gest, n-au miș
cat un fir ce pai.

Tovarășul Popescu ne rela
tează. in continuare, cum de ne
numărate ori conducerea fabri
cii a fost informată de starea 
căminelor, s-a solicitat spriji
nul. dar. din păcate, interven
țiile organizației U.T.C. s-au 
izbit de zidul gros al nepăsării.

PROVERBUL CU RINDUNICA 
PRIMAVARA Șl.. CAMERA 74

La doi pași de căminul 
F.M.U.A.B. se află casa tineri
lor de la Uzinele ..23 August". 
Zicem casa, pentru că. atit din 
constatările noastre, cit și din 
relatările tinerilor, căminul — 
prin condițiile bune pe care le 
oferă — se constituie intr-o 
adevărată casă. Nu s-ar putea, 
însă, spune că nu există loc 
pentru mai bine. A sesizat a- 
ceasta și echipa de control ob
ștesc. ne-au fost împărtășite și 
nouă observații de către diverși 
interlocutori. Astfel, adminis
tratorul CORNEL CALU. un ti- 
năr inimos și întreprinzător, 
ne-a vorbit. între altele, des
pre greutățile pe care le întim- 
pină la conducerea uzinei pen
tru obținerea mijloacelor de 
transport necesare aprovizio
nării cu butelii de aragaz, lenje
rie etc. Dar problema princi
pală care se ridică aici este 
aceea a modului în care tinerii 
știu să gospodărească bunurile 
încredințate. Unii tineri de
fectează instalațiile sanitare — 
am întilnit chiuvete sparte, du
șuri deteriorate — nu întrețin 
curățenie în cameră. A ajuns, 
astfel, proverbială camera 74. 
De ce ? Pentru că aici tinerii 
Gheorghe Șanțmare, Stan Vel- 
cea și Ion Constantin au creat 
o ambianță deosebit de plăcută. 
I-am trecut pragul. Paturi or
donate. perdele-n fereastră, bi
bliotecă, pe pereți reproduceri 
din operele marilor pictori — 
și flori. Toți tinerii locatari 
cunosc camera, iți vorbesc ad-

Un exemplu de neincidiat vor
bind despre lipsa de spirit gos

podăresc a unor locatari

mirativ despre ea, dar — și 
aici intervine dilema — nici 
unul nu urmează acest exem
plu. Iată de ce socotim că, în 
această privință, datoria prin
cipală revine organizației U.T.C., 
comitetului de cămin.

★
Punem punct observațiilor, 

nu înainte de a înlesni cîteva 
concluzii privind perfecționarea 
echipelor de control obștesc. E 
drept, sesizările lor au ajuns, 
pe diverse căi, la urechea fac
torilor competenți. Semnalăm, 
însă, că în locurile vizitate nu 
există obligatoriul registru unic 
de îndrumare și control, pre
văzut în lege, cu ajutorul că
ruia constatările consemnate să 
poată fi urmărite în evoluția 
soluționării lor. în sectorul în 
care am întreprins ancheta, 
echipele își desfășoară activita
tea în unitățile în care mun
cesc înșiși membrii lor. Proce
deul nu ni se pare, în toate 
cazurile. cel mai inspirat — 
din motive, unele, nu greu de

întrevăzut — și supunem, în 
consecința, meditației comite
tului U.T.C. al sectorului acest 
lucru. Credem, de pildă, că ar 
fi mai eficientă intervenția a- 
cestor echipe în alte unități de
cît cele „ale casei", cel puțin 
pentru evitarea unor parale
lisme nedorite, realizîndu-se 
astfel și un util schimb de ex
periență. în atenția acestor 
echipe trebuie să stea, de ase
menea, cu mai multă acuitate, 
preocuparea privind proble
mele și răspunderile ce revin 
personal tinerilor din unitățile 
controlate, in așa fel incit ob
servațiile și propunerile acestor 
echipe să ducă la sporirea efi
cienței activității educative a 
organizațiilor U.T.C. din sec
toarele controlate. Urmărind 
cu insistență acest aspect, orga
nizațiile U.T.C. nu au decît de 
cîștigat în privința îmbunătăți
rii stilului de muncă, a perfec
ționării întregii vieți de orga
nizație. în activitatea lor, 
echipele nu trebuie să se re
zume doar la indicația genera
lă de-a deseinde o singură dată 
pe lună în control, ci să revi
nă, cu insistență, ori de cîte 
ori este nevoie, pînă la înlătu
rarea deficiențelor constatate, 
în sfîrșit, conducerile unităților 
controlate au datoria să dea cît 
mai grabnic curs propunerilor 
judicioase 'pe care le fac echi
pele — nu ca în situațiile con
statate de noi. în lege scrie 
limpede : „Conducătorii unită
ților controlate sînt obligați să 
analizeze deficiențele constatate 
de echipele de control obștesc 
și să stabilească măsuri pentru 
înlăturarea acestora. în cazul 
în care înlăturarea deficiențe
lor necesită timp, aceștia vor 
comunica, în cel mult 3 zile, 
organelor ierarhice superioare, 
măsurile luate și vor face pro
puneri pentru înlăturarea de
ficientelor care depășesc com
petența lor. Măsurile luate de 
conducătorii unităților contro
late se consemnează în registrul 
unic de îndrumare și control, 
precizîndu-se termenul de exe
cutare și persoana care răs
punde de îndeplinirea lor“ 
(art. 23).

Pentru că legea, se știe, nu-i 
tocmeală ; e una pentru toți 1
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VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
______________ •»__________________________________________________ • ’ .

DEJUN ÎN CINSTEA TOVARĂȘILOR 

NICOLAE CEAUȘESCU Șl TODOR JIVKOV
în cinstea conducătorilor de 

partid și de stat ai României și 
Bulgariei — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a 
fost oferit, la încheierea vizitei în 
unități industriale și agricole din 
Constanța, un dejun de către to
varășul Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean de partid.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au 
rostit scurte toasturi.

Exprimînd recunoștința sa cor
dială pentru ospitalitatea priete
nească rezervată oaspeților bul
gari pe pămîntul românesc, tova
rășul Todor Jivkov a arătat că 
aceasta este o manifestare a prie- 
leniei istorice dintre cele două 
popoare, a colaborării frățești 
dintre partidele și statele noas
tre.

Relevînd cu satisfacție impor
tanța contactelor ți convorbirilor 
personale cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oaspetele a subliniat 
că și această întîlnire, ca și cele 
precedente, va marca noi pași în 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. în 
toate sferele colaborării, va întări 
prietenia bulgaro-română, în in
teresul celor două țări, al cauzei 
păcii și socialismului.

în încheiere, tovarășul Todor 
Jivkov a urat succese și mai mari 
României socialiste, a toastat 

pentru poporul frate român, pen
tru înflorirea sa continuă, pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru conducerea de partid și 
de stat a României, personal pen
tru secretarul general al Partidu
lui Comunist Român.

în toastul său. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
satisfacție că între România și 
Bulgaria, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bul
gar, există lelații de colaborare 
în toate domeniile de activitate, 
care au cunoscut în ultimii ani 
un progres important relevînd că 
aceasta este o expresie a năzuin
țelor partidelor și popoarelor 
noastre de a dezvolta bunele ra
porturi dintre ele. în această or
dine de idei, secretarul general al 
partidului a arătat că cu cît sînt 
mai bune relațiile dintre cele 
două partide și popoare, cu atît 

mai mare este și contribuția lor 
Ia întărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind utilitatea 
contactelor și întîlnirilor cu to
varășul Todor Jivkov, a exprimat 
convingerea că această vizită, 
convorbirile avute vor impulsiona 
realizarea de noi acțiuni de co
laborare între România și Bulga
ria, vor contribui' la dezvoltarea 
fi mai strînsă a relațiilor dintre 
cele două partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat, în încheiere, pentru pros
peritatea și bunăstarea poporului 
bulgar, pentru prietenia dintre 
cele două partide și popoare, în 
•ănătatea tovarășului Todor 
Jivkov și a celorlalți oaspeți.

Pretutindeni, căldura prieteniei româno-bulgare
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Todor Jivkov au făcut, în 
cursul dimineții de joi, o vizită 
la unele obiective industriale, 
agricole și de cercetare din ju
dețul Constanța.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei au 
fost însoțiți de tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., precum și de tova
rășii Konstantin Tel^lov, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, și 
prof. N. Iahiel, membru suple
ant al C.C. al P.C. Bulgar.

Decolînd de la Mangalia 
Nord, stațiunea Neptun, unde 
se află reședința oaspeților, eli
copterul survolează teritoriul ju
dețului și aterizează, la ora 10,00 
pe platoul din fața întreprinde
rii integrate de lînă, unitate de 
seamă a industriei constănțene.

La intrare, pe o pancartă do
minată de portretele celor doi 
conducători de partid și de stat 
se află înscrisă urarea : „Tră
iască prietenia româno-bulgară!". 
Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii acestui important obiectiv 
industrial fac oaspeților o entu» 
ziastă primire. Ei își exprimă, 
prin vii ovații și urale, bucuria 
de a avea în mijlocul lor pe solii 
poporului bulgar, pe conducăto
rul partidului și statului nostru.

în întîmpinarea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov, a celorlalte persoane ofici
ale române și bulgare, au venit 
Vasile Vîlcu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al 
P.C.R., loan Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, cadre de con
ducere din întreprindere. Tinere 
textiliste oferă oaspeților buche
te de flori.

Prezentînd principalele etape 
ale construcției întreprinderii, 
perspectivele sale de viitor, di
rectoarea Iuliana Bucur arată că 
această unitate este un rod al 
politicii de industrializare socia
listă, de dezvoltare economică 
armonioasă a tuturor județelor 
țării.

Acest obiectiv s-a extins și 
modernizat continuu.

Oaspeții sînt informați că 
„Integrata de lînă“ din Constan
ța a devenit un însemnat furni
zor de stofe superioare. Din 
metrajul pe care-1 livrează anu
al întreprinderea se pot confec
ționa 1 800 000 de costume pen
tru adulți, precum și 600 000 de 
articole de îmbrăcăminte pentru 
copii. Este relevată hotărîrea co
lectivului de a-și îndeplini sar
cinile de plan ce îi revin în ac
tualul cincinal în patru ani și 
jumătate. Pentru înfăptuirea a- 
cestui însuflețitor angajament, el 
își propune o mai judicioasă fo
losire a capacităților existente, 
reducerea consumurilor specifi
ce, o mai bună organizare a 
muncii, sporirea calității și a e- 
ficienței întregii activități de 
producție.

Sînt vizitate, pe rînd, secțiile 
vopsitorie, filatură, țesătorie, fi
nisaj, toate dotate cu utilaje 
moderne, de înaltă tehnicitate ; 
se ia cunoștință de procesul 
complex de industrializare a li
nii. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov se opresc în 
dreptul unor războaie de țesut, 
stau de vorbă cu muncitorii.

în discuțiile cu specialiștii, se
cretarul general al partidului 
nostru recomandă găsirea de so
luții pentru a se putea monta 
noi utilaje în spațiile existente 
și pentru a se spori producția.

în final, oaspeții se opresc în 
sala de expoziții a întreprinderii, 
unde sînt înmănunchiate nume
roase țesături, care se disting 
prin varietatea și eleganța lor, 
prin desenul și coloritul lor plă
cut. Unele sînt de-acum produ
se curente ale întreprinderii, al
tele sînt în „premieră". Tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au apreciat strădania co
lectivului de a îmbunătăți cali

tatea țesăturilor și preocuparea 
creatorilor de modele pentru 
lărgirea gamei de sortimente.

La plecare, ca și pe întreg 
parcursul vizitei, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii îi salută 
cu căldură pe conducătorii de 
partid și de stat români și bul
gari, ovaționînd îndelung pentru 
dezvoltarea relațiilor frățești 
dintre cele două țări, partide și 
popoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, celelalte per
soane oficiale române și bulgare, 
își continuă, apoi, călătoria prin 
județ, în mașini deschise.

Arterele principale ale muni
cipiului Constanța, străbătute a- 
cum, sînt împodobite sărbăto
rește cu drapelele de stat ale ce
lor două țări. Oaspeții sînt salu
tați cu însuflețire de numeroși 
cetățeni. Se aud urări în cinstea 
prieteniei dintre poporul român 
și poporul bulgar, pentru trium
ful socialismului și păcii în lume.

La cîțiva kilometri de la ie
șirea din oraș, are loc o oprire 
la una din parcelele stațiunii 
centrale de cercetări pentru 
creșterea ovinelor — Palas. Pe 
larga pajiște se află circa 2 000 
de oi din cunoscuta rasă „meri
nos de Palas", care dă cea mai 
mare producție de lînă la noi în 
țară.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov se întrețin cu 
ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, Angelo Mi- 
culescu, cu membri ai conduce
rii stațiunii și cu specialiști.

Directorul tehnic al stațiunii, 
ing. Iustin Păunescu, prezintă 
activitatea unității de cercetare 
de la Palas, subliniind că ea 
este una dintre cele mai vechi 
din țară, sărbătorindu-și anul 
acesta trei sferturi de veac de 
existență. Această stațiune cen
trală coordonează munca de cer
cetare în domeniul creșterii oi
lor, avînd unități experimentale, 
ferme și puncte pilot în diferi
te județe. Se dau ample, expli
cații privind programul de cer
cetare, care vizează, în princi- 
?al, sporirea producției de lînă. 
n momentul de față, sînt în 

curs de realizare 60—70 de teme 
de studiu care privesc genetica, 
ameliorarea și reproducția ani
malelor, alimentația, tehnologia 
creșterii și exploatării ovinelor. 
Referitor la eficiența cercetă
rilor, se menționează că, pe un 
efectiv de 6 000 de ovine meri
nos, s-au obținut, în medie, la 
un animal, 8,5 kg de lînă. De 
la unii berbeci s-au obținut 
chiar producții record de lînă, 
de 25,2 kg.

— Care este însă media rea
lizată la întregul efectiv de o- 
vine al județului, întreabă tova
rășul Ceaușescu.

Media este de 2,980 kg lînă, 
spun specialiștii.

— Puțin, apreciază . secretarul 
general al partidului. Trebuie 
să ajungeți la cel puțin o medie 
de 5 kg de lînă. Condiții aveți, 
rămîne să le valorificați inte- 
grai.

Directorul stațiunii mai relevă 
faptul că, în fiecare an, stațiu
nea pune la dispoziția unităților 
agricole cîte 1 100—1 200 de 
berbeci, în scopul îmbunătățirii 
materialului ovin din zona do
brogeană și din întreaga țară.

Tovarășul Todor Jivkov urează 
specialiștilor să obțină noi suc
cese în activitatea lor de cer
cetare, proiectele lor de viitor 
să-și găsească o cît mai grab
nică înfăptuire.

Următorul popas are loc tot 
la o unitate de cercetare — Sta
țiunea experimentală pentru cul
turi irigate Valul lui Traian.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei 
sînt întîmpinați cu aceeași căl
dură ca pe întreg parcursul vi
zitei. Pe fațada clădirii de la 
intrare se aflau portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, încadrate de ura
rea : „Trăiască prietenia româ
no-bulgară

Sînt vizitate cîmpurile expe

rimentale și de producție ale 
stațiunii, care se întind pe circa 
18 000 ha. Conducîndu-i pe oas
peți, directorul stațiunii, Petre 
Tomoroga, prezintă profilul uni
tății și sarcinile care stau în fața 
cercetătorilor pentru elaborarea 
tehnologiilor de producție în 
condiții de irigare, care să asi
gure producții mari și de cali
tate superioară. Se subliniază 
că, în sprijinul dezvoltării cultu
rilor irigate, potrivit sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al P.C.R. și de recenta Confe
rință Națională a partidului, în 
țara noastră se dezvoltă mari sis
teme de irigații. Numai pentru 
ogoarele Dobrogei aii fost create 
marile complexe de la Carasu și 
Razelm, care, în actualul plan 
cincinal, vor cuprinde în sisteme 
de irigare circa 300 000 de ha. în 
timpul discuțiilor, se dau expli
cații în legătură cu procedeele 
de irigație folosite, subliniin-

du-se, îndeosebi, eficiența sistem 
mului în brazde.

Gazdele prezintă apoi rezulta
tele cercetării lor în domeniul a- 
meliorării culturii de cartofi. Sînt 
piezentate cîteva soiuri mai pro
ductive, introduse cu bune rezul
tate în unitățile agricole dobroge
ne, în urmă cu 3—4 ani, o dată 
cu extinderea culturilor irigate în 
această zonă.

Răspunzînd întrebărilor adre
sate de tovarășul Jivkov, gazde
le arată că, anul trecut, s-au ob
ținut de la aceste soiuri de car
tofi producții pînă la 60 000 de kg. 
la hectar în cîmpurile experimen
tale. Specialiștii informează pe 
oaspeți că indicațiile pe care se
cretarul general al partidului le-a 
dat cu prilejul vizitei precedente, 
de a se extinde cultura în pîmp 
liber a cartofului, s-au transpus 
în fapt cu rezultate bune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă organelor județene de 
partid și specialiștilor prezenți să 
dezvolte, în continuare, pro
ducția de cartofi, în vederea li
vrării și în alte județe din țară 
care au mai puține posibilități 
pentru extinderea cultivării car
tofilor.

Sînt vizitate apoi Unele loturi 
de porumb pentru obținerea se
mințelor. Se dau explicații în le
gătură cu hibrizii cei mai pro
ductivi, care s-au adaptat foarte 
bine în condițiile irigării pămân
turilor dobrogene. Este vorba de 

hibrizii autohtoni, cu ajutorul că
rora s-au obținut în loturile expe
rimentale producții pînă la 12 000 
kg. la hectar. Este relevată în 
discuții preocuparea specialiștilor 
de a obține hibrizi de porumb 
timpurii și extratimpurii.

Se subliniază, de asemenea, le
găturile strînse de colaborare ale 
cercetătorilor centrului de la Va
lul lui Traian cu cei din stațiunea 
bulgară de la Toșev, arătîndu-se, 
printre altele, că într-o altă sta
țiune bulgară — de la Tolbuhin 
— s-a experimentat cu rezultate 
bune hibridul de porumb româ
nesc „330". Au reținut atenția 
oaspeților unele producții record 
de porumb, realizate într-un lot 
unde s-a aplicat tehnologia obți
nută în cîmpurile experimentale 
și de la care se așteaptă, în a- 
cest an, o producție de peste 
12 000 kg. boabe la hectar.

Referindu-se la succesele ob
ținute de unitățile socialiste din 

agricultura județului Constanța, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă organelor locale, spe
cialiștilor,. să persevereze în însu
șirea unor hibrizi superiori, în 
vederea sporirii continue a pro
ducției de porumb și obținerea, 
într-un scurt timp, a unei pro
ducții medii la hectar pe județ 
de circa 10 000 kg.

Discuțiile dintre oaspeți și gaz
de în legătură cu activitatea cer
cetătorilor stațiunii continuă în
tr-un lot de semințe de floarea- 
soarelui. Se prezintă o premieră 
mondială realizată de specialiștii 
români: hibridul „HS-52", care 
este mai timpuriu și se caracte
rizează printr-o producție supe
rioară — circa 4 000 kg. la hec
tar în cultură irigată — conți
nut mai mare de ulei și înăl
țime redusă, care permite folo
sirea pe scară largă a mecani
zării, îndeosebi la lucrările de 
întreținere.

Vizita oaspeților continuă pe lo
turile de culturi duble semănate 
după orz, borceag și grîu. Se 
subliniază, cu acest prilej, extin
derea culturilor duble și inter
calate nu numai în unitățile 
dobrogene, ci în întreaga țară. 
Preocuparea specialiștilor noș
tri — arată gazdele — este de 
a prelungi perioada de ve
getație pentiu cultura a doua 
în vederea obținerii și de la a- 
ceasta de producții superioare. 

La întrebarea tovarășului Todor 
Jivkov în legătură cu produc
țiile obținute în cultura a doua, 
gazdele arată că s-au obținut 
pînă acum la porumb aproxi
mativ 3 000 kg, dar se preconi
zează creșterea acestor producții 
pînă la 5 000 kg la hectar.

în cadrul unei mici expoziții im
provizată în plin cîmp, li se pre
zintă oaspeților semințe din cele 
mai productive soiuri de porumb, 
grîu. floarea-soarelui, cartofi, 
mazăre, obținute pe terenurile 
stațiunii, care se livrează anual 
unităților agricole socialiste din 
întreaga Dobroge. Se apreciază 
semințele din soiurile de porumb 
hibrid, soiurile de grîu bLovrin 
13", cu o producție de peste 
6 000 kg la hectar, „Caucaz“ și 
„Aurora". Se prezintă, de aseme
nea, soiul „Rusalka", realizat de 
cercetătorii bulgari și care asi
gură o producție de 5 100 kg de 
grîu la hectar. El are și calita

tea de a fi mai timpuriu decît 
alte soiuri.

Se relevă apoi preocupările de 
viitor ale cercetătorilor, oaspeții 
fiind informați că specialiștii de 
aici își propun să creeze hibrizi 
extratimpurii de porumb, să spo
rească producția de plante fura
jere, să aplice cît mai rațional 
și cu maximă eficiență îngrășă- 
mintele, să obțină culturi succe
sive avînd în vedere faptul că 
în Dobrogea toamna este mai 
lungă, iar perioada de vegetație 
mai mare decît în restul țării. 
Există, deci, mari posibilități 
pentru realizarea, la toate cultu
rile, a cîte două recolte pe an 
— se subliniază în concluzii.

Luîndu-și rămas bun de la cer
cetătorii stațiunii, tovarășii To
dor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pentru rezultatele ob
ținute și le doresc noi succese 
în activitatea lor.

Vizita conducătorilor de par
tid și de stat ai României și 
Bulgariei continuă în comuna 
Valul lui Traian. în centrul co
munei un mare număr de coo
peratori de aici și din satele în
vecinate au venit în întîmpina
rea oaspeților, salutîndu-i cu 
multă căldură. Se ovaționează 
pentru prietenia româno-bulgară, 
se scandează „Ceaușescu — 

P.C.R.“, „Ceaușescu — Jivkov-.
După ce adresează un căldu

ros bun venit oaspeților, prima
rul comunei, Constantin Doro- 
banțu, invită pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în se
diul Școlii generale nr. 1 din lo
calitate, unde are loc o întîlnire 
cu membrii Consiliului intercoo- 
peratist, format din președinții, 
inginerii șefi și alți specialiști 
din cele nouă cooperative agri
cole de producție de pe raza 
comunelor Valul lui Traian, O- 
vidiu și orașul Năvodari.

Președintele Consiliului, ing. 
Mihai Nicolae, prezintă mai în- 
tîi oaspeților modul de organi
zare a Complexului intercoope- 
ratist și rezultatele obținute în 
producție de pe cele aproape 
12 000 ha de teren de care dis
pun cooperativele din compo
nența sa.

Tovarășul Todor Jivkov se in
teresează de atribuțiile consilii
lor intercooperatiste, de activita
tea de partid din aceste unități 
și de unele forme de pregătire 
a cadrelor pentru agricultură.

în discuțiile care s-au desfășu
rat în continuare se subliniază 
că, în prezent, preocupările ce
lor peste 760 de consilii inter
cooperatiste din țara noastră sînt 
orientate spre raionarea și spe
cializarea producției, crearea u- 
nor ferme comune de animale, 
păsări, legume, urmînd ca, pe 
baza experienței căpătate, con
siliile intercooperatiste să-și lăr
gească atribuțiile. Ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare 
și apelor, prezent la discuții, e- 
vidențiază și activitatea altoi 
consilii intercooperatiste din țara 
noastră, subliniind că foarte mul
te dintre acestea obțin rezultate 
remarcabile.

Apreciind această formă de 
organizare a unităților coopera
tiste din țara noastră, tovarășul 
Todor Jivkov mulțumește pentru 
explicațiile primite, felicită pe 
președinții cooperativelor agri
cole de producție prezenți la 
discuție și le urează noi succese 
în activitatea viitoare.

Luîndu-și rămas bun de la lo
cuitorii comunei Valul lui Tra
ian, conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei se 
îndreaptă spre renumita podgo
rie de la Murfatlar. Coloana de 
mașini oprește într-un loc pito
resc, un adevărat punct turistic, 
situat într-una din podgoriile în
treprinderii agricole de stat Mur
fatlar. De aici, oașpeții au per
spectiva întregii suprafețe de 
1 500 hectare pe care se întind 
viile acestei cunoscute unități a- 
gricole.

Directorul întreprinderii, Oc
tavian Lambru, informează că 
de pe aceste suprafețe se obțin 
anual 1 100 vagoane de vin, mare 
parte din acesta fiind destinat 
exportului. El subliniază vcă a- 
proape tot terenul este irigat, iar 
lucrările de întreținere sînt în 
cea mai mare parte mecanizate.

Oaspeții sînt invitați să vizi
teze Combinatul de vinificație, a 
cărei capacitate este de 1600 
vagoane de vin pe an.

Cu interes este vizitată apoi 
expoziția cu cele mai valoroase 
soiuri de vin obținute în podgo
ria Murfatlar, însoțite de cele 
185 de medalii cu care au fost 
distinse la reputate concursuri 
naționale și internaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, celelalte per
soane oficiale române și bulgare 
s-au înapoiat, joi la amiază, cu 
elicopterul, la Mangalia Nord, 
stațiunea Neptun.

Vizita oaspeților pe meleagu
rile dobrogene a prilejuit o nouă 
și vie manifestare a prieteniei 
frățești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

VIZITA
DE RĂMAS BUN

La încheierea scurtei vizite 
prietenești pe litoralul românesc 
al Mării ?/?gre, tovarășul Todor 
Jivkov, împreună cu fiica sa, 
Liudmila Jivkova. și ceilalți oas
peți bulgari, au făcut o vizită

VIZITELE 
LIUDMILEI JIVKOVA

În cursul dimineții de joi, 
Liudmila Jivkova, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului pentru 
Artă și Cultură din R. P. Bul
garia, a vizitat așezăminte cultu
rale și muzeale de pe litoralul ro
mânesc. La casa de cultură din 
orașul Mangalia a luat cunoș
tință despre activitatea multiplă 
și variată desfășurată în scopul 
educării socialiste a tineretului 
din localitate. Popasul următor 
a fost făcut la Constanța, unde 
s-a vizitat Muzeul de arheologie 
și Edificiul roman cu mozaic.

Plecarea
din țara noastră 

a tovarășului 
Todor Jivkov

în seara zilei de joi, tovară
șul Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria, și-a încheiat vizita de 
prietenie, de jdouă zile, pe li
toralul românesc al Mării Ne
gre, făcută la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se*- 
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Oaspetele a fost însoțit de 
fiica sa, Liudmila Jivkova, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului pentru Artă și Cultu
ră, precum și de tovarășii 
Konstantin Tellalov, secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
cu soția, și prof. N. Iahiel, 
membru supleant al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar.

La sosirea în punctul de 
frontieră Vama Veche, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov pri
mesc onorul unei gărzi de o- 
noare formată din marinari 
ai forțelor noastre armate. 
Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei 
trec în revistă garda de o- 
noare.

Apoi, tovarășul Todor Jiv
kov și ceilalți oaspeți bulgari 
își iau rămas bun de la to
varășii Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Vîlcu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-se
cretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R. 
cu soția, Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
cu soția, Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Constan
tin Mitea, membru al C-C. al 

de rămas bun tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță prietenească, de caldă 
cordialitate.

Prof. dr. Adrian Radulescu, di
rectorul muzeului, a prezentat 
bogatul patrimoniu de valori ma
teriale descoperite pe pămîntul 
dobrogean — amplu și evocator 
tablou al trecutului istoric al a- 
cestor meleaguri românești.

In cursul vizitei, Liudmila 
Jivkova a fost însoțită de Tama
ra Dobrin, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, și de Gheorghe Muntea- 
nu, președintele Comitetului ju
dețean pentru Cultură și Educa
ție Socialistă.

P.C.R., Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
precum și de la reprezentanții 
organelor de partid și de stat 
ale județului și municipiului 
Constanța, ale orașului Man
galia, de la conducătorii unită
ților economice din județul 
Constanța vizitate, în cursul zi
lei, de oaspeți.

Numeroși locuitori din orașul 
Mangalia, din comunele Vama 
Veche și „2 Mai" și-au luat un 
rămas bun de la solii poporu
lui bulgar, cărora zeci de mii 
de oameni ai muncii le-au fă
cut o călduroasă primire în 
tot timpul vizitei în țara noas
tră. Ei fluturau stegulețe ro
mânești și bulgărești, buchete 
de flori, expresie a sentimen
telor de prietenie ce și le nu
tresc reciproc popoarele toman 
și bulgar. Pe o mare pancartă 
era înscrisă în limbile română 
și bulgară urarea „Trăiască 
prietenia româno-bulgară !“

în aclamațiile puternice ale 
celor veniți — în pofida unei 
ploi torențiale — să-și ia ră
mas bun de la solii poporului 
frate bulgar, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, și Todor Jivkov își 
string călduros mîinile, se îm
brățișează.

Vizita tovarășului Todor 
Jivkov în țara noastră, întîl- 
nirile și convorbirile cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu au 
constituit un moment deosebit 
de important pentru dezvolta
rea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, 
în interesul celor două po
poare. al cauzei socialismului 
și păcii.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :

ADRIAN IONESCU 
MIRCEA S. IONESCU 
NICOLAE VAMVU

Foto :
PETRE DUMITRESCU 
ION DUMITRU
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Vară agitată

la Bonn

Indira Gandhi
diplomatice

intre R.D.6 și finlanda j

tineretului indian

de la Paris

giană de presă. în imagine, 
în

ireșeală tactică in actuala conjunctură, 
dintre „așii*4 economiei occidentale pe 
fostul rector al Universității din 
de o mare popularitate ca autor al. 
după recesiunea din 1966—1967 și co-

Conferința cvadripartită

In prima decadă a lunii iulie, forțele populare khmere de eli berare au scos din luptă 1 200 de 
militari inamici în zona orașului Angtasson, din provincia Takeo — informează Agenția cambod- 

tineri cambodgieni însușindu-și tehnica de iuptă pentru a intra 
rîndul forțelor patriotice (F.U.N.K.)

Adresîndu-se participanțî- 
lor la o adunare a tineretu
lui consacrată împlinirii a 
30 de ani de la declanșarea 
mișcării anticolonialiste „Pă
răsiți India", primul minis
tru Indira Gandhi a decla
rat că „lupta începută a- 
tunci trebuie continuată îm
potriva sărăciei și a subdez
voltării țării, pentru întări
rea unității naționale".

Toți cetățenii sînt chemați 
să lupte pentru instaurarea 
unei echități sociale, a spus 
Indira Gandhi, arătînd că în 
țară mai există încă forțe 
reacționare care se opun cu 
îndîrjire drumului spre pro
gres pe care s-a angajat 
India. Tineretul indian tre
buie să-și îndeplinească sar
cinile și' îndatoririle față de 
țară, să simtă pe umerii săi 
responsabilitățile ce-i revin 
în realizarea destinului na
țional. în continuare, pre
mierul indian a spus : „Dacă 
dorim ca India să devină o 
țară prosperă, trebuie să 
muncim pentru a depăși 
toate greutățile, să l^hidăm 
înapoierea și șomajul, să 
dăm fiecăruia un sens al 
participării la programul de 
reconstrucție economică și 
socială. Dacă dorim să trans
formăm țara și să folosim 
resursele naturale, trebuie 
să muncim pentru a ne pu
tea bucura de roadele efor
turilor noastre. Trebuie să 
avem încredere în forțele 
noastre și să continuăm să 
muncim din greu".

Participants la adunare au 
adoptat o moțiune prin care 
își exprimă 
solemn de 
consolidarea 
țării și pentru edificarea u- 
nei societăți în care exploa
tarea, inechitatea și sărăcia 
să fie lichidate".

’ „angajamentul 
a lupta pentru 

independenței

PREȘEDINTELE NIXON A CE
RUT SENATULUI SĂ APROBE 
ACORDUL PROVIZORIU A- 
MERICANO - SOVIETIC CU 
PRIVIRE LA LIMITAREA AR
MELOR STRATEGICE OFEN
SIVE.

PENTAGONUL A ANUNȚAT 
MĂSURI DE PERFECȚIONARE 
A FOCOASELOR NUCLEARE.

Președintele Richard Nixon a 
cerut ’ Senatului să aprobe a- 
cordul provizoriu americano-so- 
vietic cu privire la limitarea ar
melor strategice ofensive înain
te de a intra în deliberări, săp- 
tămîna viitoare, pentru Con
venția națională a Partidului 
republican, anunța agenția Uni
ted Press International. Senatul 
trebuie să aprobe acest docu
ment, semnat la Moscova, îna
intea începerii altor negocieri 
în materie.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt al Pentagonului a a- 
nunțat elaborarea unui program 
de cercetare pentru îmbunătăți
rea precizei și forței explozive 
a focoaselor nucleare america
ne. El a subliniat, totuși, că lu
crările de dezvoltare a focoa
selor, denumite provizoriu 
„MK—19“ sînt în stadiu preli
minar și că punerea în aplicare 
a acestor planuri nu poate avea 
loc înainte de sfîrșitul perioa
dei de cinci ani la care se re
feră Acordul provizoriu cu pri
vire la limitarea armelor stra
tegice ofensive.

Iii vederea stabilirii de relații

La Helsinki au continuat, 
joi, convorbirile dintre repre
zentanții Finlandei și Republi
cii Democrate Germane cu pri
vire la stabilirea de relații di
plomatice.

Convorbirile au loc la pro
punerea părții finlandeze- Gu
vernul Finlandei a anunțat, la 
10 iulie, că este gata să acțio-

neze în vederea stabilirii 
relații diplomatice cu R. 
Germană și cu R. F. a Ger
maniei.

Tn prima rundă a convorbiri
lor, încheiată la 4 august, a 
fost înregistrat un progres — 
a anunțat, într-un comunicat 
oficial, Ministerul Afacerilor 
Externe al Finlandei.

mente
Convorbiri

indo-pakistaneze

KIEV

Joi, s-au desfășurat în capi
tala Franței lucrările celei a 
154-a ședințe plenare a confe
rinței cvadripartite în problema 
Vietnamului,

Luînd cuvîntul, Nguyen Thi 
Binh, șeful delegației Guvernu
lui Revoluționai’ Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
a condamnat escaladarea de că
tre Statele Unite a războiului 
în cele două părți ale Vietna
mului. Supraviețuirea adminis
trației Thieu, a spus d-na Binh, 
vine în contradicție cu dreptu
rile autentice la autodetermi
nare ale poporului sud-vietna- 
mez. Cu o asemenea adminis
trație nu pot avea loc alegeri 
democratice; atît timp cît va 
rămîne această administrație, 
va fi război și negocierile nu 
vor fi fructuoase.

Referindu-se la propunerea 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu privind stabilirea unui 
guvern de consens național în 
Vietnamul de sud, șeful delega
ției G.R.P. a menționat că a- 

■ cesta va 
ziție, va

fi un guvern de tran- 
asigura rezolvarea tu-

NOI
BOMBARDAMENTE 

AMERICANE ASUPRA 
R. D. VIETNAM

La 7 și 8 august, aviația 
Statelor Unite a bombardat din 
nou cartiere populate din orașul 
Haifong și o serie de provincii 
din R. D. Vietnam, anunță a- 
genția V.N.A. Atacurile s-au 
soldat cu victime în rîndurile 
populației civile : au fost distru
se si avariate locuințe, o școală 
medicală și una pentru copiii 
refugiați, un spital și porțiuni 
de diguri din zona orașului Hai
fong.

într-o declarație dată publi
cității la 9 august, Ministerul de 
Externe al R. D. Vietnam cere 
guvernului S.U.A. să pună ime
diat capăt raidurilor aviației.

• Camera Reprezentanților a 
S.U.A. a început miercuri dez
baterile pe marginea unui a- 
mendament prin care se cere 
suspendarea acțiunilor militare 
din Vietnam pinâ la 1 decem
brie a.c..- odată cu eliberarea 
prizonierilor de război ameri
cani. Amendamentul a fost ata
șat la proiectul de lege cu pri
vire la ajutorul militar pentru 
străinătate și aprobat săptămîna 
trecută de către Comisia pentru 
afaceri externe a Camerei Re
prezentanților, fiind primul vot 
in parlament împotriva politi
cii actualei / 
de problema 
Vietnam. De 
a adoptat un 
se pronunță 
completă a trupelor americane 
din Vietnam într-un interval 
de patru luni.

Administrații față 
i războiului din 
; asemenea, Senatul 

amendament care 
pentru retragerea

turor treburilor Vietnamului de 
sud în perioada tranzitorie și 
va organiza alegerile generale. 
Mai mult decît atît, acest gu
vern de consens național nu va 
fi stabilit de către Guvernul 
Revoluționar Provizoriu, ci va 
fi format pe calea negocierilor,
pe baza principiilor egalității 
și respectului reciproc al forțe
lor politice din Vietnamul de 
sud. Guvernul va fi format din 
trei componente, reprezentînd 
administrația de la Saigon, Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
și cercurile care doresc pacea, 
independența. neutralitatea și 
democrația dar nu aparțin nici 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu și nici administrației de 
la Saigon.

La rîndul său. Nguyen Minh 
Vy, reprezentantul delegației 
guvernului R. D. Vietnam a de
clarat că Administrația S.U.A. 
întreprinde în mod deliberat a- 
tacuri asupra digurilor și cen
trelor populate din Vietnamul 
de nord.

Conform unor statistici 
încă incomplete, furnizate de 
agenția „Eliberarea44, 4n a- 
prilie, mai și iunie. 1 500 cla
se cu 35 000 elevi, au fost 
deschise in zonele recent eli
berate din Vietnamul de 
sud. Au fost pregătiți în a- 
ceastă perioadă și repartizați 
în invățămint, după un curs 
accelerat dc calificare, 500 
de noi învățători.

Alfabetizarea și cursurile 
de perfecționare pentru a- 
dulți constituie, de aseme
nea. o preocupare majoră in 
zonele nou eliberate, unde 
au fost deschise, in acest 
scop, sute de școli.

^nema
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APA VIE : rulează ta Victoria 
(orele 16; 18,30; 20.45).

BINECUVÎNTATI ANIMALELE 
ȘL COPIII : cutează la Patria 
(orele 9; 12: 15; 18; 21).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Capitol (orele
9.30; 11,45; 14.15; 16.15; 18.30; 20.45); 
Grădina Capitol (ora 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Festiva! (orele 8,45; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 8,45; 11: 13,30; 16: 18,30;
20,45), Modern (orele 8,30; 11; 13.30; 
16: 18,30; 21), Grădina Modern 
(ora 20).

DACA E MARTI. E BELGIA ’ 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 13,30 ;

20,45), Favorit (orele 9.15: 11.30: 
13,45; 16; 18,15; 20.30). Grădina
Doina (ora 20).

CREIERUL: rulează la Scala
(orele 8,30: 11; 13.30: 16: 18.30 ; 21). 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Select (ora 20).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează la Central (orele 9; 11.15; 
13,30.; 16; 18,30; 21). Grădina Festi
val (ora 20).

NAUFRAGIAT! TN SPAȚIU : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,45: 
14,30: 17,30; 20.30)* Flamura (orele 
9; 12,30; 16; 19.30).

FERMA DIN ARIZONA î rulea
ză la Excelsior (orele 9; 12.30: 16:
19.30) , Gloria (orele 9; 12.30: 16;
19.30) . Tomis (orele 9: 12,30: 16)* 
Grădina Tomis (ora 19,30).

DIRECTORUL: rulează la Bu- 
zești (ora 16).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Viitorul (orele 
16: 19).

ASTA-SEARA dansam tn fa
milie ; rulează la Gringași (orele

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii",. 
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA"

V
acanța parlamentară nu a luat încă sfîrșit, îna
inte de începutul noului sezon politic urmează 
să se desfășoare Jccurile Olimpice de vară de 
la Miinchen. Campania electorală pentru alege- • 
rile generale de la începutul lui decembrie va 
debuta, de fapt, abia după Olimpiadă ; mai sînt 
citeva săptămîni pină la demisia cabinetului, care 

va avea loc printr-o procedură complicată în Bundestag 
— asupra căreia guvernul și opoziția au căzut de acord — 
din cauza situației de „pat" parlamentar datorată dezidențe- 
lor liberale și social-democrate din ultimii doi ani. Pe fron
tul social este relativ liniște, nivelul șomajului și inflației, 
deși în creștere, sc menține in limitele suportabilului.

Âparent, nimic de natură să tulbure spiritele, liniștea 
concediilor și atenția populației, concentrată din ce in ce 
mai mult spre Miinchen. Cu toate acestea, atmosfera nu 
este deloc calmă. Dimpotrivă.

Demisia, la începutul lunii trecute, a ministrului economiei 
și finanțelor, Karl Schiller, după ce cabinetul respinsese 
in unanimitate conceptul său liberalist de combatere a a- 
fluenței de capitaluri și adoptase pe cel „dirigist" (prezen
tat de președintele Băncii federale) a conținut o încărcătură 
suficientă pentru a provoca declanșarea instantanee a con
fruntării electorale. Opoziția nu a lăsat să-i scape prilejul 
pentru a lansa un atac masiv asupra politicii financiare a 
guvernului. Evident, demisia unui personaj de talia lui 
Schiller nu putea rămine fără urmări și acceptarea ei a 
fost comentată ca o 
Apreciat drept unul 
plan internațional, 
Hamburg se bucura 
redresării economice . .. _ ,
autor al marelui succes al social-democraților la alegerile < 
din 1969. (De altfel, in R.FG. profesorii universitari se află, . 
împreună cu medicii, în vîrful ierarhiei celor mai apreciate 
profesii, ceea ce nu a împiedicat partidele politice vest- * 
germane să înregistreze experiențe destul de nereușite cu * 
universitarii, carierele politice ale acestora sfîrșind, după 
debuturi spectaculoase, în impas : Ludwig Erhard și Walter 
Hallstein la U.C.D.—U.C.S., Ralf Dahrendorf la liberali,
Bruno -Lcussink și acum Karl Schiller la social-democrați). 
Doctoral și hipersensibil. Schiller a fost totdeauna un mi
nistru dificil. Disensiunile cu cabinetul n-au devenit însă 
grave decît atunci cind priveau esența politicii economice. 
In două rînduri el a impus flotarea și reevaluarea mărcii, 
provocînd nemulțumiri atît pe pian intern, in rîndul indus
triei dc export (ale cărei produse se scumpeau automat în 
raport cu ale concurenței) cît și internațional — în țările care 
se pronunțau pentru parități fixe și intervenția statului în 
combaterea afluenței capitalurilor speculative.

Demisia lui Schiller nu este lipsită de riscuri pentru so- 
cial-democrația vest-germană in condițiile in care opoziția 
își va axa întreaga campanie electorală pe problemele eco
nomice. Chiar dacă înlocuitorul său. Helmut Schmidt, nu-i 
este cu nimic mai prejos (aceeași orientare politică, aceeași 
stăpinire a problemelor economice și chiar un plus de ener
gie și autoritate față de predecesorul său), el nu va dispune 
de suficient timp pină la alegeri pentru a sc profila și a 
împrăștia temerile. In plus, nu se știe ce va face în conti
nuare Karl Schiller. El ar putea juca și în viitor un rol 
de seamă în elaborarea politicii economice a R.F.G. ca 
membru al Bundestagului și ai conducerii P.S.D. — dacă, 
bineînțeles, va rezista avansurilor opoziției. Cîntecul de 
sirenă al acesteia se aude din ce în ce mai distinct. Intr-un 
recent interviu acordat rexistei „Quick*4, președintele U.C.S., 
Franz Josef Strauss, a lăsat să se înțeleagă destul de clar 
că ..sfatul și colaborarea lui SchiUer _ ar fi apreciate 
într-un cadru politic comun"4 — o adevărată ofertă de schim
bare a taberei. Fostul ministru al economiei va trebui să 
ia o decizie încă înainte de închiderea listelor electorale ale 
partidelor Nimeni nu se îndoiește că o eventuală trecere a 
sa la U.C.D.—U.C.S. ar constitui o grea lovitură pentru 
P.S.D. in ajunul alegerilor, fără a însemna, pentru Schiller 
insusi. o garanție. Căci laudele care-i parvin in prezent din 
tabăra opusă nu-1 pot face, desigur, să uite atacurile yețf” 
mente care au fost lansate asupra sa in ultimii am din 
aceeași direcție. Dintre multiplele alternative in fața carora 
se află (răminerea in P.S.D., trecerea la liberali, reintorcerea 
in invățămint. preluarea unor responsabilități in economie 
sau trecerea la U.C.D.) aceasta din urmă este considerau cea 
mai nefavorabilă atit pentru el, cit și pentru P.S.D.

BAZIL ȘTEFAN

• IX POFIDA ACȚIUNILOR 
dc intimidare a!e poliției. Parti
dul Comunist din S.U.A. conti
nuă să înregistreze succese in 
campania electorală. In statul 
Missouri, peste 20 000 de persoa
ne. cu mult peste limita mini
mă prevăzută in legile statului, 
au semnat petiția P.C. din S.U.A. 
de înregistrare a candidaților 
partidului la viitoarele alegeri 
prezidențiale. Activitatea de 
strîngere a semnăturilor s-a în
cheiat cu succes și in statul 
Ohio.

Naționalizări la Dacca
• GUVERNUL REPUBLICII 

BANGLADESH a anunțat națio
nalizarea companiilor particu
lare de asigurări, inclusiv a ce
lor străine, și crearea a patru 
mari corporații de stat de asi
gurări.

Hotărîrea a fost adoptată in 
conformitate cu un decret gu
vernamental anterior privind 
naționalizarea proprietății par
ticulare.

In localitatea Suchet- 
garh din Jammu au înce
put, joi, convorbirile în
tre reprezentanții co
mandamentelor forțelor 
armate ale Indiei și Pa
kistanului, în vederea 
stabilirii modalităților de 
retragere a trupelor ce
lor două țări de pe teri
toriile ocupate în timpul 
războiului din decembrie 
anul trecut.

Partea indiană la aceste con
vorbiri, care vor dura trei zile, 
este reprezentată de generalul 
P. S. Bhagat, șeful Comanda
mentului forțelor armate sta- 

; ționate în- nordul țării, iar par
tea pakistaneză de generalul 
Abdul Hanid Khan.

Retragerea trupelor celor 
două țări în interiorul granițe
lor proprii, este prevăzută în 
acordul semnat cu ocazia întîl- 
nirii de la Simla dintre premie
rul indian, Indira Gandhi, și 
președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto. India urmează 
să retrocedeze Pakistanului o 
suprafață de aproximativ 8 000 
kilometri pătrați din provin
ciile Sind, Kutch și Punjab, iar 
Pakistanul trebuie să-și retragă 
trupele de pe o suprafață de 
100 kilometri pătrați din Pun- 
jabul indian, în termen de 30 
de zile de la intrarea 
goare a acordului, care a 
loc Ia 5 august, în urma 
ficării lui de către cele 
părți.

Lucrările 
miniștrilor 
ai țărilor neangajate

conferinței 
de externe

în vi- 
avut 
rati- 
două

Joi, tovarășul Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, sosit la Kiev pentru 
a participa la deschiderea ofi
cială a expoziției industriale 
românești, a fost primit de A. 
P. Leașko, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S U- 
crainene.

Seara, guvernul R.S.S. Ucrai
nene a oferit în cinstea tovară
șului Ion Pățan o masă oficia
lă, la care au participat I. P. 
Pogrebniak, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Ucraina. I» D. 
Stepanenko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, Gheorghe 
Badrus, ambasadorul României 
la Moscova, alte persoane ofi
ciale române și sovietice.

l

, în capitala Guyanei continuă 
lucrările conferinței miniștrilor 
de externe ai țărilor neangaja
te.

în cuvîntul său, Râul Roa 
Garcia, ministrul de externe al 
Cubei, a subliniat că țara sa se 
situează în mod hotărît de par
tea tuturor popoarelor care 
luptă împotriva colonialismului, 
imperialismului și agresiunii, 
relatează agenția Prensa Lati
na.

în cuvîntarea sa, ministrul de 
externe al Algeriei, Abdelaziz 
Boutefllka, s-a pronunțat pen
tru crearea unei zone a păcii în 
regiunea^ Mediteranei. Delegația 
algeriană a prezentat partici- 
panților, spre aprobare, un do
cument de lucru referitor la si
tuația din zona Mării Medite- 
rane, relatează agenția Algerie 
Presse Service. Documentul 
propune crearea unei asocia
ții. a țărilor mediteraneene în
tr-o etapă a celor nealiniate, 
în vederea asigurării păcii, 
securității 4 și încetării cursei 
înarmărilor în această zonă.

Asociațfa ar urma să fie crea
tă prin semnarea de către țările 
riverane a unei declarații co
mune. care să reafirme princi- 

J * ’i care trebuie

să stea la baza raporturilor 
dintre statele mediteraneene î 
respectarea suveranității și in
tegrității teritoriale a fiecărui 
stat, dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, nea
mestecul în treburile interne și 
egalitatea între toate țările 
participante.

• Republica Vietnamului 
de Sud a fost admisă ca 
membru cu drepturi depline 
al grupului țărilor neanga
jate, anunță agențiile Reuter 
și Associated Press. Admi
terea, intervenită în cadrul 
Conferinței miniștrilor de 
externe ai țărilor neangaja
te, care se desfășoară în ca
pitala Guyanei, Georgetown, 
urmează să fie ratificată de 
conferința Ia nivel înalt a 
statelor nealiniate, care va 
avea loc anul viitor.

S-a hotărît, de asemenea, 
ca statul cambodgian să fie 
reprezentat Ia conferință de 
către delegația Guvernului 
Regal dc Uniune Națională 
al Cambodgiei — informea
ză agenția Reuter.

piiie fundamentale

Document 
al secretariatului 

O.N.U.
• SECRETARIATUL O.N.U. 

a difuzat ca document oficial al 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite „Propune
rile cu privire la paza reprezen
tanțelor străine și asigurarea 
securității personalului lor". Do
cumentul a fost pregătit de Co
mitetul O.N.U. pentru legături 
cu țara de reședință — S.U.A.

Comitetul condamnă actele de 
violență și alte acțiuni ostile co
mise îmțrâtriva unor reprezen
tanțe și a personalului lor și 
cheamă S.U.A. să ia toate mă
surile necesare pentru curmarea 
acestor acțiuni — reținerea, ju
decarea și sancționarea persoa
nelor vinovate.
• LA ISLAMABAD s-a anun

țat oficial că Pakistanul și Re
publica Populară Mongolă au

hotărît să restabilească relațiile 
diplomatice, transmite agenția 
TASS.

la
România

Tîrgul internațional 
de la Bogota

In Capitala Columbiei a 
inaugurată cea de-a IX-a

Vizita delegației
U.N.C.A.P.

în R. P. D. Coreeană
Delegația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, condusă de Gheorghe Pe
trescu, președintele Uniunii, care 
se află într-o vizită în R.P.D. Co
reeană, a avut o convorbire 
prieteneasca în probleme de in
teres comun cu Kim I Yum, 
președintele Uniunii oamenilor 
muncii din agricultura R.P.D. 
Coreene.

SCRISOARE 
ADRESATA DE 

A. GROMÎKO LUI 
KURT WALDHEIM

Agenția TASS anunță că minis
trul afacerilor, externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, a trimis secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o scrisoare prin care 
solicită includerea pe ordinea de 
zi a sesiunii a XXVII-a a Adună
rii Generale a O.N.U. a problemei 
privind „Elaborarea unei conven
ții internaționale referitoare la 
principiile utilizării de către state 
a sateliților artificiali ai Pămîntu- 
lui pentru emisiuni directe de te
leviziune".

Scrisoarea relevă că transmiterea 
programelor de televiziune prin in
termediul sateliților artificiali ai 
Pămîntului poate contribui la 
propierea popoarelor, la lărgirea 
schimbului de valori culturale

a-

GENOCID PRIN OMISIUNE

•
fost ___ „____ ____ ___ ______
ediție a Tîrguluj internațional, 
la care iau parte 47 de țări și 
peste 3 000 de firme columbie
ne și străine.

România este prezentă Ia a- 
cest tirg pentru a treia oara, 
cu un pavilion avînd o supra
față de 500 metri patrați. Sînt 
expuse produse electrotehnice, 
autoturisme, tractoare și mașini 
agricole, mașini și utilaje pen
tru construcții, produse ale in
dustriei chimice și petrochimi
ce, bunuri de consuni. Vizita
torilor le sînt înfățișate, de a- 
semenea, machete reprezentînd 
potențialul tehnic al țării noas
tre in domeniul construcțiilor 
industriale.

JOHANNESBURG 
proces intentat 
unor studenti

LA TRIBUNALUL din Jo
hannesburg a început pro
cesul intentat de autoritățile 
rasiste din Republica Sud-A- 
fricanâ unui numdr de 47 de 
student! participant la de
monstrațiile de protest îm
potriva politicii de apartheid, 
care au avut loc in luna iu* 
lie a.c.

Procesul va dura citeva 
zile.

Pentru normalizarea
Aproximativ 75 000 de 

indieni se sting cu înce
tul la circa 300 de kilo
metri de Concepcion, in 
regiunea paraguayană 
Caazapa, la granița 
Argentina și Bolivia, 
sting de subnutriție 
lipsă de igienă, de mize
rie. Sînt indieni mata- 
cos, pilagas. chanescs, 
chorotes și tobas.

Nici unul nu arc 
nume oficial. Nimeni 
s-a preocupat să-i înscrie 
într-un registru de stare 
civilă. Trăiesc in colibe 
rudimentare, în plină săl
băticie, într-o promiscui
tate greu de imaginat. 
Pe vremuri ei au fost 
stăpinii acestor păminturi

cu 
Se

un 
nu

ca și ai altor vaste tere
nuri de la frontiera din
tre Argentina, Bolivia și 
Paraguay. Dar a început 
marea colonizare. Pădu
rile au fost tăiate, au a- 
părut sonde petroliere, 
fabrici, șosele, ferme. So
cietățile industriale și 
marii latifundiari le-au 
luat păminturile și nici 
măcar nu le-au dat de 
lucru. In schimb, nu le 
lipsesc bisericile. Intr-o 
capelă a călugărilor fran
ciscani sint învățați să se 
resemneze în fața foame
tei și mizeriei in speran
ța unei vieți mai bune 
„in lumea de apoi".

Starea de înapoiere a 
acestor ființe omenești

este evidentă în orice 
împrejurare. Unii dintre 
ei nu știu nici măcar ce 
vîrstă au. Un ziarist ar
gentinian, Miguel Prieto, 
care a făcut o vizită in 
acea regiune paraguaya- 
nă s-a putut convinge 
personal. A întrebat pe 
un indian, Juan Saracho, 
ciți ani are și a primit 
următorul răspuns :

— Indio arc 60. Nu, 
dio are vreo 80.

Dar există indieni
re-și ignoră propriul 
nume.

— Cum te cheamă ? — 
l-a întrebat Prieto pe u- 
nul dintre ei.

— Nu știu. Indio obiș-

In-

ca-

nuiesc să-mi spună Juan 
Dios.

Pentru a avea un nu
me oficial. indienii ar 
trebui să plătească între 
1 000 și 3 000 de guarani. 
Dar de unde să ia o ase
menea sumă dacă nu au 
nici-o posibilitate de a 
ciștiga ? Așa incit, conti
nuă să se lipsească pină 
și de un nume, de o sta
re civilă. Continuă să-și 
amețească, atît cit pot, 
foamea, mestecind frunze 
de coca ași trăind 
nici o perspectivă.

Tragedia celor 
75 000 de indieni din 
unea Caazapa (de 
nimeni nu știe cu exacti
tate numărul lor) repre
zintă un exemplu tipic

fără

circa 
regi- 
fapt

al goanei după profi
turi a societăților mo
nopoliste și marilor la
tifundiari care acționea
ză in Paraguay. ”= 
mînturile le-au fost 
rate, sint decimați 
mizerie și boli. In toată 
această regiune de jun
glă — de fapt, o rezerva
ție sui-generis — nu 
există nici o școală, nici 
un spital, nici un punct 
sanitar. Este un caz de 
genocid prin... omisiune. 
Zeci de mii de oameni 
au fost dați in mod con
știent uitării, sortiți unei 
dispariții lente dar sigu
re, implacabile.

relațiilor
Pă- 
fu- 
de

P. NTCOARA

japono-chineze
Consiliul Partidului Liberal

democrat, (de guvemâmînt) 
pentru normalizarea relațiilor 
japono-chineze a adoptat o re
zoluție prin car£ cere primului 
ministru Kakuei Tanaka să vi
ziteze R.P. Chineză pentru un j j - .

în 
nor-

schimb deschis de păreri 
oficialitățile acestei țări 
problemele esențiale ale 
malizării relațiilor diplomatice 
dintre cele două state, transmi
te agenția japoneză de presă 
Kyodo. Consiliul a reafirmat 
necesitatea normalizării rapor-

turilor dintre Japonia și Chi
na, precizînd că intenționează 
să studieze în continuare pro
blemele referitoare la relațiile 
Japoniei cu Taivanul.

Totodată, ministrul de exter
ne Masayohi Ohira a declarat 
în Camera consilierilor că asa 
numitul „tratat de pace“ dintre 
Japonia și Taivan va deveni 
caduc atunci cînd vor fi nor
malizate relațiile cu R.P. Chi
neză. Este prima declarație de 
acest fel făcută în parlament 
de către un ministru japonez, 
după formarea noului guvern.

15,20; 17.45; 20), Victoria (orele 9; 
11.15; 13.30).

FELIX SI OTILIA : rulează Ia 
Moșilor (ora 16). Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Ciulești (orele 15.30; 18; 20.30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Doina (orele 12.30; 15.30: 18: 20.30). 
Ia orele 9.45: U — Program de 
desene animate pentru copii.

LUPUL NEGRU : rulează la U- 
nirea (orele 15.30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (orele 
9.15—13.30 în continuare) la ora 
20,15 — Program de documentare.

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Lumina (orele 9,30; 12; 
14,45; 17,30; 20).

,TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Grivlța (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30), Volga (orele 9; 
11.15: 13,30: 16; 18.15: 20,30).

CASA DE SUB ARBORI : ru
lează la Lira (orele 15,30: 18). Vi- 
tan (orele 15,30: 18). Grădina Lira 
(ora 20.15), Grădina Vitan (ora 
20.15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Bucegi (orele 15.45: 18). Grădi
na Bucegi (ora 20.15).

WATERLOO : rulează la Dacia 
(orele 9: 12,30; 16: 19.30).

O AFACERE : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30: n.45; 20). Flo- 
reasca (orele 15.30: 18; 20.15).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Ferentari (orele 15.30: 13; 20).

FLOAREA-SOARELUI : rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN
HILL : rulează la Aurora (orele
9: 11,15: 13,30: 16: 18.15: 20.30).
Grădina Aurora (ora 19,45).

VEDERE DE PE POD : rulează
la Miorița (orele 10: 12.30; 15; 
17.30: 20)

DRAGOSTE Șl AMENZI : rulea
ză ta Munca (orele 16: 18; 20).

ANCHETATORUL : rulează la 
Rahova (orele 15.30: 13: 20,15).

CORTUL ROȘU : rulează la Fla
căra (orele 15.30; 19).

JOCUL DE-A MOARTEA î ru
lează ta Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Arta (ora 20.15).

ROBIN HOOD : rulează la 
Popular (orele ,15: 18: 20.30).

ADIO. DOMNULE CHIPS I : ru
lează la Cosmos (orele 15.30: 19).

OSCEOLA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

COPACII MOR TN PICIOARE : 
rulează la Pacea (orele 15.45; 18; 
20).

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Laromet (orele 15.30: 17.30; 19.30).

CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Grădina Buzești (ora 20).

DENUNȚĂTORUL (orele 10; 12; 
14: 16: 18.15). LACRIMI DE ȚI
GANCA (ora 20,30) ; rulează la 
Cinemateca „Union".

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU DRAG 
— ora 20 ; Ansamblul „Rapsodia 
română** : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 13,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 

Cîntă orchestra „Doina Argeșului *. 
9,30 Publicitate. 9,40 Curs de lim
ba germană. Lecția a 10-a. Pre
zintă prof. dr. Victor Theiss. 10,10 
Desen animat. 10,25 Tîrgul de 
mostre de bunuri dc consum — 
1972. 11,00 Pagini de umor : „A-
venturi în epoca de piatră". 11,50 
Film serial pentru copii : „Fiul 
Mării". 12,15 Telejurnal. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amiază. 
Finala celei de a V-a ediții a con
cursului de construcții tehnice 
pentru pionieri și școlari „Ex- 
Terra ’72". 18.00 între atenție și... 
neatenție. Jurnal de protecția

muncii. 18,25 Satul contemporan. 
18,50 Tragerea Loto. 18,55 Drumuri 
îu istorie „Vicina — puncte de 
vedere". 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,10 în dezbatere publi
că : proiectul Codului muncii. 20,30 
Avanpremieră. 20,35 Film artistic : 
„Nopți albe" — după romanul lui 
F. Dostoievski. 22,05 Emisiune de 
știință : „Condiția inovării". 22,30 
„24 de ore". 22,50 Campionatele 
balcanice de natație. Sărituri și 
polo pe apă. înregistrare de Ia 
Sofia.
PROGRAMUL II

20,10 O viață pentru o idee : Ni
kitin (IV). 20,40 Biblioteca pentru 
toți. Mișcarea literară la începu
tul secolului al XX-lea. Participă 
Dumitru Micu, Ion Dodu-Bălan, 
Ov. S. Crohmălniceanu. Emisiune 
de Mihaela Maccvei. - 21,10 Agen
da. 21,20 Cluburi sportive bucu- 
reștene. 21,40 Film documentar : 
„Sub soarele de mai". 21,50 Dans 
și muzică de pretutindeni.
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