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a făcut sîmbătă o vizită in piețe 

ale Capitalei și la Expoziția„Produse 
noi ale industriei alimentare"

Sub semnul unei profunde și tradiționale prietenii,
al colaborării rodnice, a început ieri dialogul

româno-iugoslav la nivel înalt

Vizita de prietenie a tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

in R.S. F. Iugoslavia Reportajul vizitei în pagina a IV-a

Sosirea 
la Brioni

BRIONI 15 — Corespondentul 
Agerpres, Simion Morcovescu, 
transmite : Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, i-mpreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit duminică la 
amiază la Brioni, intr-o vizită 
prietenească, la invitația tovară
șului Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

La ora 11,00 avionul special 
cu care a călătorit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aterizează pe 
aeroportul din Pola, important 
centru cultural și economic al 
Istriei. care s-a pregătit să 
întimpine sărbătorește pe solii 
poporului român. Aeroportul 
este împodobit cu drapelele de 
stat ale României si. Iugoslaviei. 
La coborîrea din avion, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu sint salutați 
de Stane Dolanț, secretarul Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral, cu soția. împreună cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu au sosit 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Execu

Dineu în cinstea tovarășului Nicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu
J J ■>

începerea 
convorbirilor

Tovarășul Iosip Broz Tito, cu 
soția, Iovanka Broz, a oferit sea
ra, la Vila Alba, un dineu în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Din partea română au luat 

tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugo- 
slavă de colaborare economică. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe."

Pe aeroport se aflau Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe. 
Milka Planinț, președintele 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Croația, Tihomir Vlaskalici, pre
ședintele C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Serbia, Dușan Gli- 
gorievici, membru al Consiliului 
Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă de colaborare economică, 
și alte persoane oficiale. Erau, 
de asemenea, prezenți ambasa
dorul României la Belgrad, Va- 
sile Șandru, și ambasadorul 
Iugoslaviei la București, Iso 
Njegovan.

Fanfara militară intonează 
imnurile de stat ale României și 
Iugoslaviei, în timp ce se trag, 
în semn de salut, salve de tun. 
După primirea raportului co
mandantului companiei de onoa
re a marinei militare aliniate pe 
aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tovară
șul Stane Dolanț trec în revistă 
compania de onoare.

De la aeroport, cortegiul ofi
cial se îndreaptă spre portul din 
Pola, unde oaspeții români se 
îmbarcă pe nava „Podgorka“,

(Continuare în pag. a IlI-a) 

parte Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Pană, Emil Drăgâ- 
nescu, Ștefan Andrei, George 
Macovescu și celelalte persoane 
care il însoțesc pe tovarășul 
Ceaușescu în vizita în Iugosla
via.

Din partea iugoslavă au luat 
parte Stane Dolanț, Gemal Bie
dici, cu soția, Miloș Minici, Mil
ka Planinț, Tihomir Vlaskalici, 
Dușan Gligorievici și alte per
soane oficiale.

în timpul dineului, desfășu

rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, președinții Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

In pagina a lll-a : TOASTU
RILE ROSTITE LA DINEU.

La Invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Africa Centrală, general

oficiale
BRIONI 15 — Duminică după- 

amiază, la Vila Alba, de la 
Brioni, au început convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele 1 R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Din partea română, la con
vorbiri au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. 
al P.C.R., Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.,, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă de colabo
rare economică, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R:, Geor
ge Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Vasile Șandru, ambasa
dorul României în Iugoslavia, și 
Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Din partea iugoslavă au par
ticipat Stane Dolanț, secretarul 
Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal, lure Bilici, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., Miloș Minici, vice
președinte al Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal

(Continuare în pag. a lll-a)

Președintele Republicii Africa Centrală, 
general de armată Jean Bedel Bokassa, 
va face o vizită neoficială in România

de armată Jean Bedel Bokassa, 
cu soția, doamna Catherine Bo
kassa, vor efectua o vizită neo
ficială în țara noastră, în a 
doua parte a lunii iulie a. o.

Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliului 

de Miniștri

„ VENIND SĂ SPOREASCĂ 
BEIȘCCTL P1EȚEI- 
HOTĂRlREA ESTE 

1NEA VOAREA NOASTRĂ!“
Acțiuni de importanță majoră 

pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației, pentru creșterea bunăstării 

generale a oamenilor muncii

O
pinia publică din patria noa
stră a primit cu viu interes do
cumentele ședinței comune a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Consi
liului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale și a Consi

liului de Miniștri, cuprinzînd măsuri de impor
tanță majoră menite să impulsioneze mai intens 
pirghiile economice spre o dezvoltare mai pu
ternică a sectorului zootehnic, spre o imbună- 
tățire substanțială a aprovizionării populației. 
Convorbirile purtate simbătă și duminică de re
porterii ziarului nostru cu oameni din cele mai 
diferite categorii ale populației atestă o înțele
gere matură a faptului că hotărirea cu privire 
la majorarea prețurilor de contractare a anima
lelor, Ia modificarea prețurilor de desfacere a 
produselor animaliere și compensarea cheltuie
lilor către populație determinate de modifica
rea acestor prețuri, precum și majorarea sala
riilor, se încadrează armonios in programul sta
bilit de Congresul al X-Iea al partidului și de

Conferința Națională privind ridicarea nivelu
lui de trai al populației, creșterea bunăstării 
generale în țara noastră. „în cadrul acestor mă
suri 1— sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
pe prim plan se situează crearea unor condiții 
mai bune pentru dezvoltarea in ritm mai intens 
a zootehniei, una din ramurile principale ale 
agriculturii, de cape depinde îmbunătățirea a- 
provizionării populației cu carne, lapte, ouă și 
alte produse alimentare de bază".

O trăsătură nouă, specifică perioadei de după 
Congresul al IX-lea al partidului și mai ales 
etapei de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate este apropierea ritmului de 
creștere a producției agricole de ritmul de creș
tere a producției industriale, asigurîndu-se ast
fel condiții optime pentru creșterea contribuției 
acestei importante ramuri — agricultura — Ia 
progresul economic și social al țării. Pe această 
coordonată s-a înscris și Programul național 
pentru dezvoltarea zootehniei și creșterea pro-

(Continuare în pag. a U-a)
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ff
VENIND SĂ SPOREASCĂ BELȘUGUL PIEJEI

ESTE IN FA VOAREA NOASTRĂ!"
Pe adresa Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, au început să sosească telegrame 
din partea unor organizații de partid. întreprin
deri și oameni ai muncii de la orașe și sate, 
prin care se exprimă deplina adeziune și sa
tisfacție față de măsurile de o deosebită impor
tanță luate de ședința comună a C.C. al P.C.R., 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice șl

Sociale și a Consiliului de Miniștri din 13 Iulie 
a.c. pentru progresul economic și social al țării, 
pentru creșterea nivelului de trai al populației, 
în telegrame este relevată, de asemenea, voința 
unanimă de a nu precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea acestor hotărîri, a sarcinilor cuprin
se în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru realizarea și depășirea planului de pro
ducție.

In telegrama activului Comi
tetului județean Buzău al 
P.C.R., se spune, printre altele i

Noi vedem in strălucita Dum
neavoastră cuvîntare, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și în hotărîrea adop
tată de ședință, documente de 
importanță istorică pentru per
fecționarea continuă a activită
ții economico-sociale, pentru 
stimularea eforturilor întregu
lui popor, în vederea îndeplini
rii și depășirii sarcinilor ce ne 
revin pe linia creșterii produc
ției agricole, îndeosebi a celei 
de carne, lapte, ouă Și alte pro
duse animaliere. Aplicarea mă
surilor stabilite va conduce ne
mijlocit la cointeresarea țără
nimii .noastre în dezvoltarea 
șeptelului, prin acoperirea in
tegrală a cheltuielilor necesita
te de acest, sector, ca urmare a 
îmbunătățirii prețurilor la con
tractări și achiziții de animale.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general că nu 
vom precupeți nici un efort, că 
vom face totul ca prețioasele 
Dumneavoastră indicații, pre
vederile hotărîrii ședinței co
mune, precum si sarcinile ce ne 
revin din celelalte documente 
de partid și de stat să fie tra
duse în viață eu fermitate cb- 
munistă, conștiențl că astfel 
vom spori contribuția județului 
Buzău la progresul și prosperi
tatea scumpei noastre patrii, 
România socialistă.

Am primit 'cu multă bucurie 
și prețuire 
la sporirea 
tractare la 
porcine si
ceasta un deosebit stimulent în 
creșterea animalelor și a prb-

ducției acestora — se arată în 
telegrama Comitetului de partid 
și Consiliului de conducere din 
I.A.S. Urleasca, județul Brăila.

Pentru a sprijini măsurile 
luate ne angajăm să realizăm 
în acest an 3 300 litri de lapte 
pe cap de vacă furajată, față 
de 3 200 litri lapte prevăzut în 
plan și să livrăm statului pes
te plan 700 hi. de lapte și 150

Btru al acestui an am depășit 
planul producției globale cu 12,5 
milioane lei față de 15 milioa
ne lei angajament anual. Însu
flețiți de noile măsuri ne anga
jăm să depășim planul pe 1973 
cu 25 milioane lei, convinși fiind 
că prin aceasta vom spori con
tribuția noastră la prosperita
tea și progresul României socia
liste. /

ai ajutorul permanent ce ni-1 
acordați mă angajez ca și în vii
tor să cresc in gospodăria per
sonală și să valorific animale 
și produse animaliere prin uni
tățile comerțului de stat.

In telegrama colectivului în
treprinderii mecanice Muscel se 
scrie între altele i Am luat cu
noștință cu deosebită satisfacție 
de măsurile stabilite la 13 iulie 
a,c. privind dezvoltarea într-un 
ritm rapid a sectorului zooteh
nic, pentru asigurarea în canti
tăți sporite cu produse din car
ne a populației și sporirea sa
lariilor.

Dind glas adeziunii întregului 
nostru colectiv de salariați față 
de aceste măsuri — asigurăm 
Comitetul Central al Partidului

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

măsurile cu privire 
prețurilor de con- 
carnea de bovine, 

ovine, văzînd în a-

tone carne de porc. Cu aceeași 
căldură vă mulțumim pentru 
măsurile adoptate privind alo
carea indemnizațiilor lunare 
pentru salariați și copii, pentru 
compensarea prețurilor sporite 
la vînzarea cu amănuntul a 
că rnii.

Aprobăm și susținem cu căldu
ră noile măsuri stabilite la 13 iu
lie 1973. de conducerea, partidu
lui și statului, menite să ducă la 
dezvoltarea producției animali
ere. la îmbunătățirea nivelului 
de trai al populației — se scrie 
in telegrama colectivului între
prinderii de șîrmă. și produse 
din sirnîă — Buzău.

Vă asigurăm mult stimate to
varășe șecretar general că nu 
vom precupeți nici un efort, că 
vom face totul pentru a traduce 
în viață hotărîrile partidului și 
statului, indicațiile prețioase da
te de dumneavoastră. Vă rapor
tăm iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că pe primul seme-

în telegrama lui Stegărel Pos- Comunist Român, pe Duimnea- 
toiea, membru al C.A.P. Stăn- 
cuța din județul Brăila, se a- 
rată :

Mulțumesc din inimă partidu
lui, Dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, că vă 
preocupați permanent de viața 
celor ce muncim pe ogoarele u- 
nite și bogate ale patriei noas
tre. împreună cu întreaga fa
milie lucrez, cu multă dragoste, 
în cooperativa agricolă de pro
ducție, ocupîndu-mă și de creș
terea unor animale în gospodă
ria personală, din care In acest 
an am contractat cu statul 6 
porci.

Vă mulțumesc călduros și cu 
multă sinceritate pentru recen
tele măsuri luate cu privire la 
sporirea preturilor de contrac
tare la carne și consider că a- 
ceastă hotărîre va constitui un 
puternic imbold pentru sporirea 
efectivelor de animale și a ve
niturilor noastre. Pentru grija

voastră mult stimate tovarășe 
secretar general, că ne vom 
consacra Întreaga pricepere șl 
energie pentru îndeplinirea lor 
exemplară, muncind cu forțe 
sporite pentru a traduce în fap
te sarcinile ce ne revin nouă, 
constructorilor de mașini mus- 
celeni, în actualul cincinal.

Cooperatorii din comuna Gră
diștea, au primit cu deosebită 
bucurie majorarea prețurilor de 
contractare la carnea de taurine, 
porcine și ovine. Această măsu
ră este încă o dovadă a grijii șl 
preocupării permanente a parti
dului, a Dumneavoastră perso
nal. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
ramură imnortantă a economiei 
noastre socialiste — se scrie în 
telegrama Comitetului de partid 
din C.A.P. Grădiștea, județul 
Brăila. Răspundem acestei hotă
rîri a partidului și statului nos
tru prin angajamentul de a 11-

vra la fondul da «tat 100 porci 
peste prevederile planului. Cei. 
200 da porci pe care îi vom ljvra 
pînă la sfîrșitul acestui an vor 
ti vinduți la greutatea de 120 
kg fiecare, fiind oonvinși că nu
mai așa contribuim la realiza
rea hotărîrii de partid șl la mări
rea veniturilor noastre

Activul de partid din între
prinderea de garnituri de frînă 
și etanșare — Rîmnicu Sărat, 
luînd cunoștință cu deosebită sa
tisfacție de măsurile stabilite 
de Plenara comună a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României și Consi
liului de Miniștri din 13 iulie 
1973, pentru aplicarea directi
velor Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
partidului, a Programului nați
onal de dezvoltare a zootehniei 
dă o înaltă apreciere i 
neobosite a Comitetului 
trai asupra felului cum 
nea voastră, mult stimate 
rășe Nicolae Ceaușescu, 
nați pentru dezvoltarea armoni
oasă a tuturor ramurilor eco
nomiei, pentru înflorirea Ro
mâniei multilateral dezvoltate, 
pentru perfecționarea continuă 
a activității economice și soci
ale, pențru stimularea efortului 
întregului popor pe linia creș
terii protiucției agricole, îndeo
sebi a producției animaliere.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii aprobă și susțin din toată 
inima măsurile adoptate, întrea
ga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru 
deoarece exprimă înaltul uma
nism socialist. Uezvoltarea soci
etății în spiritul etici] și echi
tății socialiste.

Vă asigurăm, că activul de 
partid, toți salariați! întreprin
derii, prin îndeplinirea sarcini
lor ce le revin, își vor aduce a- 
portul lor la îndeplinirea cu 
succes a măsurilor stabilite de 
ședința comună din 13 iulie a.e. 
se scrie în telegrama Comitetu
lui de partid aJ întreprinderii 
de frîne și etanșare — Rîmnicu 
Sărat

muncii
Cen- 
dum- 

i țova- 
acțio-

La avantajele acordate
vom răspunde cu producții

sporite de carne
Afirm cu satisfacție că, prin 

conținutul ei, hotărîrea adopta
tă dă apreciere eforturilor noas
tre, ale țăranilor, vine să ne 
stimuleze în preocuparea de a 
valorifica mai bine condițiile 
de care dispunem, crescînd mai 
multe animale. Cîștigînd prin a- 
plicarea noilor prețuri cel puțin 
100 lei la fiecare porc îngrășat 
și_ livrat la contract, înseamnă 
că la cei cinci mii ciți vom pre
da noi, suma depășește o jumă
tate de milion de lei. In felul 
acesta, munca mea, se răsfrînge 
în bugetul cooperativei1 printr-o 
creștere a veniturilor de aproa
pe 50.000 lei. Mă simt astfel mai 
responsabil pentru ceea ce fac ; 
dorința mea de fiecare minut 
fiind de a interveni în așa fel 
înclt să sporească randamentul ki

logramului de furaj consumat 
pe animal, să determin ajunge
rea — în același interval de 
timp — la o greutate mai mare 
a animalelor de care îngrijesc. 
Depășirea, zilnică, cu 50 grame 
a sporului mediu în greutate, 
înseamnă, la sfîrșitul unei pe
rioade, cîștigarea a circa zece 
kilograme în greutate. Adică, 
trecerea fiecărui animal îngră
șat de la o categorie de livrare 
la alta superioară, cu diferen
ța de preț în plus de 0,50 lei pe 
kilogram. Și firește, ciștigul 
ne stimulează in munca ce o 
desfășurăm. Pe de o parte, prin 
aceea că, sîntem mai mult an
gajați în efortul de a transpu
ne în viață propriile hotărirl 
prin autodepășire, iar pe de altă 
parte, prin răsfrîngerea asupra 
cîștigului nostru ca urmare a

creșterii valorii retribuției, 8 
veniturilor suplimentare obținute 
de către cooperativa agricolă. 
Personal, studiind hotărirea a- 
doptată de conducerea partidu
lui și statului nostru, mă simt 
dator în calitatea mea de ute- 
cist de a face eforturi în plus 
în sensul însușirii tainelor me
seriei, de a proceda în așa fel 
îneît efortul ce-1 depun să se 
concretizeze într-o producție de 
carne mai mare, și de calitate 
superioară. Pentru că, înțeleg, 
acest lucru se așteaptă de la 
noi de către partid.

DUMITRU SFETA, 
îngrijitor la Complexul de porci 
al cooperativei agricole Girla 

Mare, județul Mehedinți

Diverse sortimente
de târne, bogată

aprovizionare
a piețelor

Calculele evidențiază
convingător eficiența

măsurilor adoptate

Acțiuni de importanță

majoră pentru creșterea

Pentru prosperitatea țării 
și a fiecăruia dintre noi

și magazinelor

bunăstării generale
(Urnui’e din pag. 1)

ducției animaliere. Este relevant faptul că efor
turile privind valorificarea cit mai deplină a re
surselor agriculturii, ridicarea acestei ramuri la 
nivelul exigențelor unei economii moderne sint 
sprijinite substanțial de către stat. In anii cin
cinalului 1966—1970 s-au cheltuit pentru agri
cultură 48 de miliarde lei. Această sumă repre
zintă dublul investițiilor făcute în deceniul 
1951—1960 pentru dezvoltarea producției agricole. 
Preocuparea pentru dezvoltarea agriculturii a 
crescut și mai mult în actualul cincinal, cind 
investițiile pentru această ramură — ridicindu-se 
la peste 100 de miliarde lei — echivalează cu 
totalul investițiilor pentru agricultură din cele 
patru cincinale precedente (1951—1970). Calcu
lele demonstrează că in agricultură — îndeosebi 
în zootehnie — creșterea producției nu s-a ridi
cat încă la nivelul condițiilor materiale asigu
rate, trebuind încă investite eforturi care să con
ducă la maximum de eficiență economică. Mai 
ales intr-un moment în care prognoza cerințe
lor viitoare ale populației indică o creștere sub
stanțială a cererii de produse agricole, creșterea 
mai rapidă a consumului de carne și produse 
lactate, ca efect direct al sporirii venitului popu
lației, se evidențiază ca necesare măsurile de 
stimulare a dezvoltării zootehnici, prin acorda
rea unor prețuri de contractare și achiziție a 
animalelor care să acopere cheltuielile de pro
ducție și să asigure beneficii unităților agricole 
și producătorilor individuali. Faptul că hotărî
rea prevede acordarea unor prime pentru livra
rea animalelor la greutăți mai mari decît cele 
prevăzute, este de natură să impulsioneze și 
mai mult interesul pentru creșterea animalelor, 
pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. „Prin 
toate aceste măsuri — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ampla expunere făcută in fața Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și a Consiliului de Miniștri — se va 
asigura creșterea suplimentară a veniturilor pro
ducătorilor agricoli cu circa 1,5 miliarde lei, la 
nivelul producției pe 1973 și cu circa 1.9 miliarde 
lei la nivelul anului 1975. Desigur, s-a luat in cal
cul livrarea animalelor la greutatea planificată ; 
fără indoială. mulți producători vor merge spre 
livrarea de animale la greutăți mai mari, unde 
prețurile sint stimulatorii. Aceasta va fi în fo
losul lor și in folosul întregii societăți, asigurîn- 
du-se o cantitate mai mare de carne. Apreciem 
că astfel se realizează condiții materiale mai 
bune pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea, a prevederilor Programului 
național de dezvoltare a zootehniei".

Subliniem faptul că noile măsuri sînt de na
tură să-Și aducă o contribuție importantă la ridi
carea continuă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, să asigure înfăptuirea con
secventă a principiilor eticii și echității socialiste, 
îndeosebi prin crearea unei proporții mai cores
punzătoare intre veniturile diferitelor categorii 
de oameni ai muncii din România. Realizîn- 
du-se o creștere simțitoare a ciștigurilor crescă
torilor de animale, se asigură o însemnată apro
piere intre veniturile țăranilor și cele ale mun
citorilor din industrie, fapt care va avea o in
fluență pozitivă asupra întregii noastre vieți so
ciale.

Desigur, ridicarea prețurilor de contractare la 
animale și produse animaliere face necesară 
majorarea in mod corespunzător a'preturilor cu 
amănuntul Ia aceste produse și derivatele lor. 
Ceea ce se cere însă a fi subliniat aici în mod 
deosebit este preocuparea partidului și stalului 
nostru pentru compensarea cheltuielilor supli
mentare pe care urmează să le suporte popu
lația. După ce, în cursul anului trecut, au fost 
adoptate măsuri privind creșterea salariului mi
nim de la 800—1 000 lei și majorarea altor cate
gorii de salarii, mici, creșterea tuturor catego
riilor de pensii, precum și a veniturilor fami
liilor cu mai mulți copii, recenta Hotărîre sta-

bilește o alocație specială, neimpozabilă, pentru * 
salariați, pensionari și pentru copiii care pri
mesc alocație de stat, reprezentînd o coinpen- i 
sație anuală de peste 1,1 miliarde lei pentru mo
dificarea prețurilor — sumă care depășește ’ 
cheltuielile suplimentare determinate de recen
tele măsuri. Hotărîrea prevede, de asemenea, că < 
îneepind de la 1 august și pină la 1 noiembrie 
1973 se va trece la aplicarea noilor majorări de 
salarii : vor crește salariile unui număr de a- 
proape 4,6 milioane persoane, din care 2,8 mi
lioane vor primi majorarea integrală a salariilor ' 
prevăzută pentru prima etapă a cincinalului. 
După ce, în anii 1971—1975, se va efectua și cea ' 
de-a doua etapă de majorare a salariilor pre
văzută pentru acest cincinal, salariul minim din 1 
economie va ajunge peste 1109 lei lunar, iar sa
lariul mediu lunar va fi, la sfîrșitul anului 1975, 
de 1950 lei.

Pentru a contura o imagine mai cuprinzătoare 
a preocupărilor partidului și statului în scopul 
creșterii bunăstării poporului, vom aminti că in 
1973 salariul real va fi cu peste 4,5 la sută mai 

(mare decît în anul trecut, fiind superior nive- 1 
lului prevăzut in cincinal. Totodată, fondurile 
sociale de consuni, calculate pentru o familie, i 
au sporit de la 5 500 
in prezent. Puterea 
muncii a crescut și 
reduceri de prețuri 
radio și alte produse industriale de larg con
sum.

Tineretul este principalul beneficiar al mul
tora dintre măsurile întreprinse pentru ridica
rea nivelului de trai. In condițiile in care in 
1972 cheltuielile sociai-culturale ale statului au 
foât cu 18 la sută mai mari față de anul 1970, 
a Sporit numărul de burse pentru elevi și stu- 
denți, s-au construit școli, cantine și cămine, 
a crescut considerabil preocuparea, privind con
struirea căminelor pentru tineret.

Hotărîrea adoptată 
Partidului Comunist 
prem al Dezvoltării 
Consiliul de Miniștri 
cupărilor generale ale partidului privind realiza
rea unui raport optim între industrie și agricul
tură — ramuri de bază ale ansamblului econo
mic național. Avind drept scop să determine, 
odată cu creșterea veniturilor populației să
tești, condiții mai bune de muncă și de viață 
pentru lucrătorii din agricultură, să asigure o 
mai mare stabilitate a forței de muncă, recen
tele măsuri mobilizează tineretul in vederea 
unor acțiuni care să imprime un ritm cit mai 
ridicat dezvoltării producției agricole. O mai 
bună organizare a producției și a muncii in în
treprinderile de stat și cooperativele agricole de 
producție, creșterea productivității muncii, ca
lificarea corespunzătoare a lucrătorilor din zoo
tehnie, reducerea substanțială a cheltuielilor de 
producție sint sarcini de primă importanță pen
tru organizațiile U.T.C., pentru tineretul satelor.

Recentele măsuri prin care se asigură creș
terea suplimentară a veniturilor producătorilor 
nu rezolvă de la sine problema dezvoltării în
tr-un ritm rapid a zootehniei. Se impun în con
tinuare eforturi mari pentru îmbunătățirea și 
dezvoltarea bazei furajere, folosirea mai efi
cientă a pășunilor, stringerea la timp, păstrarea 
și prepararea rațională a furajelor, punerea in 
funcțiune la termenele stabilite a tuturor capa
cităților pentru producerea biostimulatorilor, a 
furajelor proteice etc., sporirea preocupării pen
tru creșterea și îngrășarea animalelor in gos
podăriile populației, atît la sate cit și în zonele 
din jurul orașelor. Desigur, aceste imperative 
necesită o acțiune mai fermă și mai eficientă 
din partea unor ministere și alte organe cen
trale. Răspunderi Ia fel de mari în această pri
vință revin insă si tineretului, organizației sale 
revoluționare, care trebuie să dovedească o 
preocupare deosebită pentru îndeplinirea aces
tor măsuri de importanță majoră pentru dezvol
tarea eeonomico-socială a patriei noastre.

lei 
de 
in 
la

în 1970 la circa 7 000 iei 
cumpărare a oamenilor 
urma unor importante 
televizoare, aparate de

de Comitetul Central al 
Român, de Consiliul Su- 

Economice și Sociale și 
se înscrie în cadrul preo-

Recenta hotărîre a C.C. al 
P.C.R., a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Soci
ale a României și Consiliului de 
Miniștri din 13 iulie a fost pri
mită în colectivul nostru cu de
plină înțelegere și aprobare. A- 
ceastă măsură are menirea să 
contribuie intr-o și mai mare 
măsură la dezvoltarea produc
ției de carne, la încurajarea și 
stimularea producătorilor asigu- 
rind o perspectivă din ce în ce 
mai favorabilă dezvoltării eco
nomiei socialiste în ansamblu.

Majorarea prețurilor cu amă
nuntul la carnea de vită și de 
porc și la unele preparate și 
conserve de carne este în pri
mul rînd în avantajul crescăto
rilor de animale care vor primi 
la rîndul lor prețuri de contrac
tare sporite precum și diverse 
alte stimulente. In ce ne privește 
pe noi, consumatorii, odată cu 
majorarea acestor prețuri sîntem 
compensați prin reducerea pre
țurilor de desfacere cu amănun
tul la carnea de pasăre și di
verse sortimente de carne de 
porc cum ar fi costița afumată, 
pieptul afumat, slănina afumată 
etc. mult solicitate de cumpă
rători și de mare valoare nu
tritivă. Alte compensații con
stau în majorarea salariilor, • 
alocațiilor pentru copii, care re
prezintă pentru noi o justificată 
satisfacție. Va fi însă necesar

să se ia măsuri în paralel pen
tru o mai bună desfacere a a- 
cestor produse, în condiții i 
civilizate, să se întărească 
mai mult controlul obștesc 
unitățile comerciale.

Ducerea la îndeplinire a 
cestor prevederi. îndeplinirea 
măsurilor adoptate de partid 
care vor conduce la realizarea 
în acest cincinal șl in perioada 
următoare a unor cote mereu 
mai ridicate a nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui, — așa cum se subliniază în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — depinde de modul 
cum fiecare dintre noi, la locu
rile noastre de muncă, ne achi
tăm exemplar de îndatoririle ce 
ne revin. Putem spune că mun
citorii „Griviței roșii", toți sala- 
riații noștri Înțeleg perfect a- 
cest lucru șl sîntem hotărîți să 
ne onorăm eu toată răspunde
rea angajamentul de a realiza 
sarcinile actualului cincinal în 
patru ani și patru luni așa cum 
ne-am angajat. Rezultatele la 
zi în întrecerea noastră socia
listă converg spre acest succes 
final.

mai
Și 

: în

a-

FLORIN MOȘU
sudor, secția a IlI-a Cazangerie, 
secretarul organizației U.T.C. 
nr. 11, Uzina de utilaj chimic 

„Grivița roșie", București

/•

O privire mai atentă a cheltuie
lilor de pînă acum pentru hrană, 
evidențiază că creșterile respec
tive la prețuri nu încarcă, cel 
puțin în cazul familiei mele, 
partea din buget rezervată ali
mentației. Dacă socotim alocația 
specială ce se va acorda începmd 
cu 14 iulie înseamnă că în casa 
mea vor intra cu 34 lei mai mult 
decît pînă acum în timp ce, cal
culând că prețul mediu al unul 
kilogram de carne de porc fără 
slănină va fi cu 3.80 
scump, cheltuielile creso 
30—40 lei. Nu trebuie 
pe parcursul unei luni
sumă fi carne de pasăre al că
rei preț a scăzut. Este vorba deci 
de o bună gospodărire a buge
tului familiar, de o echilibrare a 
meniurilor. Creșterea prețurilor 
de vînzare cu amănuntul trebuie 
privită apoi și prin prisma ridi
cării prețurilor de contractare 
ale animalelor fi produse anima
liere a căror consecință vor fi, 
diversificarea gamei sortimente
lor din carne, bogată aprovizio
nare a piețelor fi magazinelor.

mailei
doar cu 
uitat că 
se con-

MARGARETA LADOSI, 
profesoară la Școala generală 

nr. 9 din Tg. Mureș

Pentru recoltele mari de grîu 
și porumb, legume și plante 
tehnice am obținut numeroa
se distincții, între care și 
Ordinul Muncii clasa I-a. 
Mulți ani tratată drept „copilul 
vitreg", zootehnia parcurge acum 
drumul afirmării depline, înscriin- 
du-se între sectoarele de pro
ducție ca o importantă sursă de 
venituri bănești. Firește, în ac
țiunea noastră de consolidare a 
experienței, de amplificare a efi
cienței, recenta Hotărîre a Comi
tetului Central al Partidului, a 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a Româ
niei și Consiliului de Miniștri cu 
privire la reașezarea prețurilor 
de contractare la animale și la 
produsele animaliere, constituie 
un foarte bun stimulent. Efortu
rile crescătorilor de animale, ale 
unităților agricole sînt pe deplin 
răsplătite. Calculele evidențiază 
convingător eficiența măsurilor 
adoptate. Contractele încheiate 
de noi ca statul ne obligă la li
vrarea în perioada imediat urmă
toare a 560 de tăurași la o 
greutate minimă de 320 de kilo
grame fiecare, 
fiind să livrăm numai 
de

de cel puțin 330 de kilograme 
ne permite să calculăm sporul de 
preț acordat de stat la 3,90 lei/ 
kilogram, iar plusul de venituri 
asigurat cooperativei agricole la 
cifra de minimum 720 000 de lei. 
Pe de o parte, deci, munca noas
tră devine mai eficientă ; pe de 
alta, satisfacția consumatorului 
va fi mai mare, fiindcă va avea 
pe piață produse mai multe. Și 
noi și consumatorii avem, așa
dar, de cîștigat. Putem astfel să 
ne lărgim producția, să stimu
lăm, prin creșterea valorii retri
buției, atragerea și permanenti
zarea ca îngrijitori de animale pe 
cei mai harnici oameni ai satu
lui. îndeosebi tineri. Ne orientăm 
către tineri din cel puțin două 
considerente : întîi pentru că a* 
ceastă meserie pretinde vigoare 
și putere de asimilare rapidă a 
noutăților tehnice și tehnologice, 
iar în al doilea rînd pentru că 
asigură continuitatea activității 
pe mai mulți ani a aceluia care 
a fost pregătit — totul cu influ
ență covîrșitoare asupra produc
ției.

Angajamentul 
animale 

calitatea I-a și la o greutate

0 hotărîre

ION PERSU
șeful fermei zootehnice 

a cooperativei agricole Vedea, 
județul Ilfov

echitabilă
un impuls în creșterea

producției de carne
Sint lăcătuș la Fabrica de ra

diatoare și cabluri din Brașov fi 
provin dintr-o familie de țărani

ECONOMISTUL VĂ PROPUNE
•

Concomitent cu majorare» 
prețurilor cu amănuntul la car
ne, pentru a nu afecta veniturile 
populației — salariați și pensio
nari —, s-a luat măsura, com
pensării cheltuielilor în plus 
efectuate de consumatori la 
carne și produse din carne, 
compensare care este stabilită 
să fie de 7 lei lunar pentru fie
care salariat sau pensionar și 
de 10 lei pentru fiecare copil. 
Aceste sume acoperă cheltuielile 
în plus efectuate lunar la cum
părările de carne și produse din 
carne și care in medie pe o per
soană revin la circa 6,50 lei.

Dintr-un calcul exemplificativ 
pentru o familie cu 3 persoane

UN CALCUL
— 2 salariați și 1 copil — situa
ția s-ar prezenta astfel :

Presupunînd că într-o lună se 
consumă circa 8 kg carne și pre
parate de carne (in medie 2 kg 
săptămînal) din care : 2 kg car
ne vită. 3 kg carne porc, 2 kg 
carne pasăre. 0.800 kg mez.eluri 
și 0.200 kg untură, plusul și mi
nusul de cheltuieli ca urmare a 
creșterilor și reducerilor de 
prețuri ar fi :

de 
cuvin- 

tov. Nicolae Ceaușescu.

— pentru
— pentru
— pentru

— pentru
— pentru

carnea de vită — plus de cheltuieli 10,00 lei pe lună
carnea de porc — plus de cheltuieli 11,40 lei pe lună

mezeluri — plus de cheltuieli 3.20 lei pe lună

carnea 
untură

Total cheltuieli in plus 24,60 lei pe lună
de pasăre o economie de..... 5.00 Iei pe lună

o economie de..... 0,60 lei pe lună

trivă va crește, așa Cum 
altfel este subliniat! în 
tarea
Pentru populație rezultă un ve
nit suplimentar de 300 mii. lei 
numai din sumele acordate 
drept compensare, la care se 
mai adaugă îmbunătățirile de 
salarizare din prima etapă a 
actualului plan cincinal.

Toate aceste măsuri conduc 
evident și la creșterea preocupă
rilor. a eforturilor producători
lor de animale, fapt nemijlocit, 
legat de însăși aproviz-ionarea 
populației. Astfel, o coopera
tivă agricolă de producție pen
tru 
kg 
de 
lei, 
cit

Total economii. .5,60 Iei pe lună

Prin compensarea cheltuieli
lor în plus cu economiile din 
reducerea prețurilor — rezultă 
în final că familia luată ca 
exemplu cheltuiește in plus 18 
lei pe lună pentru cumpărarea 
de carne. Această cheltuială însă 
este acoperită prin compensarea

stabilită, de 24 lei (14 lei pen
tru cei 2 salariați din familie 
plus 10 lei pentru 1 copil). Re
zultă deci că prin majorarea 
de prețuri cu amănuntul care 
s-a aplicat la 14.VII la carnea 
de bovine și porcine, salariul 
real nu este afectat, ci dimpo-

livrarea unui animal de 350 
viu obține un plus de venit 
1382,50 lei și o primă de 300 
în total 1 682.50 lei față de 
ar fi primit pînă în pre

zent. De asemenea, un producă
tor individual, dacă livrează 
animal la greutatea de 400 
viu, prin creșterea prețului 
contractare obține un plus 
venit de 1 820 lei.

Ca urmare a majorării prețu
rilor de cumpărare la bovine a 
fost, necesară și majorarea pre
țurilor de desfacere la carnea 
de bovine pentru ca întreprin
derile de industrializare a cărnii

un 
kg 
de 
de

să nu înregistreze pierderi. Pre
țurile cu amănuntul ale cărnii 
au fost majorate însă cu o sumă 
mai mică chiar decît diferența 
de preț rezultată din majorarea 
prețurilor de contractare. Astfel 
suma de 2,70 lei/kg în medie, 
care reprezintă creșterea de 
preț acordată producătorilor a- 
gricoli, la un randament la tă
iere de 48 la sută, (un kilogram 
de carne în viu, devenind 480 
de grame de carne marfă) cit se 
obține la tăierea animalelor, de
vine 5,62 lei : prețul cu amă
nuntul al cărnii insă a fost 
majorat numai cu circa 5 lei/kg. 
diferența urmînd să fie acope
rită prin reducerea de cheltuieli 
a întreprinderilor de industria
lizare a cărnii și a unităților de 
desfacere. Deci cu circa 5 lei/kg 
au fost Influențate prețurile 
preparatelor de carne, unele 
dintre aceste produse răminînd 
cu preturile nemodificate.

La păsări, concomitent cu re
ducerea prețurilor de cumpăra
re au fost reduse și prețurile de 
desfacere 
2,50 lei/kg Ia păsările vii si cu 
3 lei/kg la păsările tăiate. In a- 
ccst fel s-a asigurat și o mai 
bună corelare a prețurilor între 
diferitele sortimente de carne.

către populație. cu

cooperatori. In această dublă ca
litate privesc preocuparea par
tidului și statului nostru de a crea 
condiții mai bune pentru dezvol
tarea în ritm intens a zootehniei, 
și implicit mai buna aprovizio
nare. Sînt convins că fi pă
rinții mei au primit cu bucu
rie vestea stimulării preocu
părilor de a crește anima
le. De altfel, măsurile luate 
n-au venit pe neașteptate. Era 
firesc ca și munca aceasta destui 
de grea și dificilă a crescătorilor 
de animale să fie stimulată pen
tru a putea acoperi cerințele in 
continuă creștere ale populației. 
Măsurile luate ca prețurile de 
contractare si achiziții să acopere 
cheltuielile de producție asigu- 
rînd un beneficiu mai mare între
prinderilor, cooperativelor, pro
ducătorilor individuali îi cointe
resează pe aceștia în obținerea 
unor sporuri substanțiale, asigu- 
rînd astfel piața cu cele nece
sare. Ascultînd această veste îm
preună cu familia mea, am făcut 
și cîteva calcule și am ajuns la 
concluzia că bugetul familiei nu 
Va fi afectat cu nimic. Ba mai 
mult, începmd cu 1 august voi 
beneficia la salariu și de comple
tările prevăzute pentru prima 
etapă. Echitatea sociala a mă
surilor luate e evidentă și eu 
la locul meu de muncă mă 
voi strădui să muncesc în așa 
fel incit să mă achit cu cinste 
de sarcinile ce-mi revin.

ZOIA ANTONIU
economist. 

Comitetul de Stat 
pentru Preturi

gheorghe udrea 
lăcătuș. Secretarul comitetului 

U.T.C. ele la Fabrica 
de radiatoare și cabluri Brașov



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 LUNI 16 IULIE 1973

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

Dineu în cinstea tovarășului Nicolae Ceausescu
J J

si a tovarășei Elena Ceausescu

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I)

care, flancată de două vedete 
rapide, se îndreaptă spre Brioni.

La debarcaderul din Brioni, în 
întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, a tovarășei Elena 

'.Ceaușescu și a persoanelor

Ceai oferit de tovarășa Iovanka Broz 
in cinstea tovarășei Elena Ceaușescu

Duminică după-amiază, tova- ceai in cinstea tovarășei Elena Au participat tovarășele Razia Ceaiul s-a desfășurat într-o 
rășa Iovanka Broz a oferit un Ceaușescu. NjegovanSilVla ambianțâ de cordialitate.

Plecarea din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
părăsit duminică dimineața Ca
pitala, plecind in R.S.F. Iugosla
via, unde va face o vizită de 
prietenie la invitația președin
telui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, tovarășul Iosip Broz 
Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al

Sosirea la Briom
care-1 însoțesc pe conducătorul 
partidului și statului nostru au 
venit tovarășul Iosip Broz Tito, 
împreună cu tovarășa Iovanka 
Broz și. tovarășii lure Bilici, 
membru al Biroului Executiv, al 
Prezidiului U.C.I., Alekxandar 
Sokoraț, șeful Cabinetului pre

P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Emil 
Drăgănescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare eco
nomică, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, de 
consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. se aflau tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 

ședintelui Republicii, și alte 
persoane oficiale iugoslave.

La coborîrea de pe navă, to
varășii Nicolae' Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito își string mina 
cu căldură, se îmbrățișează. Cei 
doi șefi de stat au trecut apoi 
în revistă garda de onoare ali

Ilie Verdeț, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Stefan Voitec, Cornel Burtică, 
Ion Ioniță, Ion Pățan, precum 
și tovarășa Elena Maurer și so
țiile conducătorilor de partid și 
de stat prezenți la aeroport, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești.

Erau de față Bojidar Buku- 
mirici, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
la Bucul ești, cu soția, și mem
bri ai ambasadei.

Opinia publică din țara noas
tră salută cu vie satisfacție 

niată la debarcader, după care, 
într-o mașină deschisă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși Ia reședința ce le-a 
fost rezervată pe timpul șederii 
la Brioni, 

noua lntîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, contactele directe dintre 
conducătorii de partid și de stat 
ai României și Iugoslaviei, care 
s-au statornicit ca o practică 
permanentă, fructuoasă în rela
țiile dintre cele două țări socia
liste frățești. Ea își exprimă 
convingerea că această vizită la 
nivel înalt va jalona — ca și 
cele precedente — noi perspec
tive pentru întărirea și dezvol
tarea prieteniei, a colaborării 
rodnice, multilaterale, româno- 
iugoslave, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și socia
lismului.

(Agerpres)

Toastul tovarășului
IOSIP BROZ TITO

Dragă tovarășe Ceaușescu, Am ajuns Ia convingerea că,
Dragă tovarășă Elena 

Ceaușescu.
Tovarăși și tovarășe,

Permiteți-mi ca și cu acest 
prilej să exprim satisfacția de-a 
vă avea aici, ea oaspeți dragi.

îmi pare rău că vizita dumnea
voastră este foarte scurtă, că 
nu veți putea vedea multe din 
(ara noastră. Sint convins insă 
că discuțiile pe care le-am avut 
astăzi și pe care le vom con
tinua miine vor avea o impor
tanță deosebită și vor fi utile 
nu numai pentru relațiile noas
tre bilaterale, ci vor constitui In 
același timp și o contribuție 1* 
viața internațională, la pacea In 
lume.

Evident, sint o serie de Pro
bleme care nu au suferit aml- 
nare și asupra cărora a trebuit 
să facem un schimb de păreri 
chiar și în scurtul interval de 
timp pe care il avem la dispo
ziție. Am primit astăzi invitația 
de a vizita România, chiar in 
acest an. Și o voi face cu plă
cere. cu mare satisfacție. Se 
înțelege că, în timpul aces
tei vizite, vom avea mai mult 
răgaz pentru a discuta despre 
toate aceste probleme. In lume, 
în acest interval de timp, se 
vor petrece desigur multe lu
cruri, în legătură cu care va fl 
necesar să vorbim.

A

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. 1]

pentru afacerile externe, Milka 
Planinț, președintele C.C. al U.C. 
din Croația, Tihomir Vlaskalici, 
președintele C.C. al U.C. din 
Serbia, Dușan Gligorievici, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă de co
laborare economică, Raif Dizda- 
revici, adjunct al secretarului

UN SIMBOL AL RELAȚIILOR 
TRAINICE DE BUNĂ VECINĂ TA TE

BELGRAD 15 — Noua întîlnire 
dintre conducătorii de partid și 
de stat ai României și Iugosla
viei — președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito — 
este în centrul atenției presei 
iugoslave, radioului și televi
ziunii.

In editorialul intitulat „Acor
dul prietenilor", ziarul „Borba" 
scrie că „intilnirile dintre cei 
doi conducători au devenii o 
practică frecventă și un simbol 
al relațiilor trainice de bună ve
cinătate dintre Iugoslavia șl 
România, care s-au stabilit oa o 
orientare de lungă durată a am
belor țări. Acestea se extind an 
de an și se completează cu un 
conținut nou pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cui- > 
tural, precum și in alte do
menii".

Amintind că a trecut un an de 
zile de la ultima întîlnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, cind au inau
gurat marele complex hidro
energetic de la Porțile de Fier, 
in editorial se arată : „Dacă se 
face un bilanț al perioadei 
scurse de la intilnirea de la Por
țile de Fier și cea de acum de 
la Brioni, în relațiile iugoslavo- 
române se poate constata cu sa
tisfacție o continuă aprofundare 
și lărgire a gamei colaborării In 
toate domeniile".

In ce privește colaborarea pe 
plan internațional, ziarul scrie 
că „orice apariție a Iugoslaviei 
și României pe arena internațio
nală este caracterizată prin nă
zuința ca inițiativele lor să , 
poarte amprenta individuală și 
să fie în spiritul lupiei pentru 
pace în lume, pentru democrati
zarea relațiilor, precum și de 
intenția de a întemeia și dez
volta pe baze egale in drepturi 
o colaborare cit mai largă și cu 
un număr cit mai mare de state. 
Acest lucru s-a manifestat în

In colaborarea noastră, am ob
ținut pînă acum rezultate im
portante, în special pe plan eco
nomic. De asemenea, am con
statat că există un spațiu foarte 
mare pentru extinderea colabo
rării, spre ceea ce se tinde de 
ambele părți. Ne-am informat 
reciproc despre dezvoltarea 
țărilor noastre. Vreau Să spun 
că am fost impresionați de in
formațiile pe care tovarășul 
Ceaușescu mi le-a oferit privind 
dezvoltarea internă a României.

Dumneavoastră ați obținut, in
tr-adevăr, rezultate mari din 
toate punctele de vedere. Vă 
doresc succese și mai multe in 
continuare.

Ridic paharul pentru noi suc
cese ale dumneavoastră.

In sănătatea tovarășului 
Ceaușescu,

In sănătatea tovarășei 
Ceaușescu,

In sănătatea colaboratorilor 
dumneavoastră,

Pentru prosperitatea Româ
niei,

Pentru relațiî tot mai bune 
Intre cele două țări ale noas
tre !

Doresc ca raporturile noastre 
să se desfășoare în modul cel 
mai bun cu putință ! (Aplauze).

federal pentru afacerile exter
ne, Ignaț Golob, șeful Secției 
pentru, relațiile internaționale a 
Prezidiului U.C.I., Iso Njegovan, 
ambasadorul Iugoslaviei in Ro
mânia, Aleksandar Sokoraț, șe
ful cabinetului președintelui re
publicii, și Miloș Melovski, con
silier al președintelui republicii 
pentru problme de politică ex

deosebi in activitatea concretă ia 
Helsinki, in cadrul pregătirilor 
multilaterale și in prima fază a 
Conferinței general-europene 
pentru seouritate și cooperare, 
cind ambele țări au colaborat 
strins și au luptat pentru ace
leași idealuri, pentru ca toata 
țările să poată hotărî in mod in
dependent și suveran pe bază da 
egalitate în toate problemele vi
tale".

„Relațiile noastre bilaterale, 
eerie în continuare „Borba", au 
căpătat un caracter și mai diver
sificat și au devenit mai armo
nioase. Intre Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român continuă prac

Revista presei iugoslave

tica schimbului de păreri, sint 
tot mai vii contactele dintre eele 
mai Înalte organe reprezentative 
și guvernamentale, dintre orga
nizațiile politice și obștești, cul
turale, științifice și altele". în 
continuare sint prezentate date 
privind dezvoltarea schimburilor 
economice iugoslavo-române și 
se arată că actuala întîlnire va 
da un nou impuls pentru dezvol
tarea acestora.

în încheierea editorialului se 
spune : „Ca și pină acum, opinia 
noastră publici salută cu eăldură 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in țara noastră, con
vinsă fiind de importanța și uti
litatea acestei vizite de lucru și 
a convorbirilor Ti to-Ceaușescu 
pentru consolidarea continuă a 
prieteniei și colaborării dinire 
Iugoslavia și România".

Ziarul „Politika" publică în 
deschiderea primei pagini, sub 
titlul „Cea de-a 11-a întilnire"

Dragă tovarășe Tito,
Stimată tovarășă Iovanka 

Broz,
Stimați tovarăși,

Aș dori să exprim bucuria 
noastră că am putut să ne în- 
tilnim astăzi cu dumneavoas
tră. să ne aflăm In Iugoslavia.

Este adevărat că intilnirile 
noastre au Ioc destul de des. că 
intre partidele și popoarele 
noastre se dezvoltă relații de 
strînsă colaborare în toate do
meniile de activitate.

Dezvoltarea vieții sociale, a 
activității pe plan mondial, re
clamă insă să ne intilnim din 
eind in cind pentru a discuta 
împreună căile de extindere a 
relațiilor bilaterale, cit și o se
rie de probleme internaționale.

In cursul convorbirilor de as
tăzi, pe lingă constatarea că re
lațiile noastre merg deosebit de 
bine, am stabilit să acționăm 
Împreună în direcția lărgirii in 
viitor a colaborării și cooperă
rii in producție.

Fără îndoială că relațiile Intre 
țările și partidele noastre co
respund intereselor popoarelor 
respective și reprezintă totoda
tă o contribuție la cauza co
laborării și a păcii.

In lume sint intr-adevăr mul
te schimbări. Popoarele noas
tre, care au contribuit și con
tribuie activ la viața internațio
nală, sint interesate ca In so

ternă. Cei doi conducători de 
partid și de stat s-au informat 
reciproc asupra mersului con
strucției socialiste din țările lor. 
A fost examinat stadiul relații
lor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, subliniindu-se cu sa

un comentariu difuzat de agen
ția Taniug, însoțit de o fotogra
fie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se subliniază 
că in cercurile oficiale iugoslave 
se constată cu satisfacție o evo
luție foarte favorabilă a cola
borării in toate domeniile rela
țiilor reciproce. Acum citeva 
zile, se arată în articol, s-a sem
nat acordul suplimentar potrivit 
căruia schimburile de mărfuri 
vor crește pină in 1975, ajungind 
la 745 milioane dolari. Rezul
tate importante se înregistrează 
aproape zilnic și în alte dome
nii. Fără îndoială, se menționea
ză în comentariu, o asemenea 
evoluție a relațiilor noastre este 

influențată In cea mai mare mă
sură tocmai de intilnirile frec
vente și de convorbirile pline in 
conținut ale celor doi președinți 
și, in același timp, și de vizitele 
reciproce foarte frecvente ale 
conducătorilor la nivel de stat, 
partid și al organizațiilor eco
nomice din cele, două țări. Se 
așteaptă ca președinții Tito și 
Ceaușescu să-și concentreze a- 
tenția asupra problemelor ac
tuale ale vieții internaționale și 
asupra evenimentelor de pe are
na mondială. De la ultima lor 
întîlnire au avut loc în lume 
multe evenimente importante. 
S-au deschis perspective noi și 
mai bune de democratizare a re
lațiilor internaționale. Activita
tea internațională a celor două 
țări în special in Europa, înainte 
și în timpul desfășurării primei 
faze a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare de la Hei-, 
sinki, este foarte intensă, apre- 

luționarea problemelor Interna
ționale să se asigure indepen
dența, suveranitatea și posibili
tatea ca fiecare popor să se 
dezvolte corespunzător voinței 
sale.

Aș dori să exprim satisfacția 
noastră pentru faptul că ați 
acceptat invitația de a vizita 
România in toamna acestui an, 
in vederea continuării convor
birilor și a dezvoltării relațiilor 
dintre țările noastre. Consider 
deci că intilnirea noastră, deși 
scurtă, va exercita o influență 
deosebit de pozitivă asupra dez
voltării colaborării dintre țările 
noastre, cit și asupra vieții in
ternaționale.

Aș dori, totodată, să exprim 
satisfacția noastră pentru infor
marea pe care tovarășul Tito 
ne-a prezentat-o, precum și 
bucuria noastră pentru succesele 
obținute de popoarele Iugosla
viei in toate domeniile de acti
vitate. Ca prieteni ai popoarelor 
Iugoslaviei, sintem deosebit de 
mulțumiți de aceste succese și 
Ie dorim succese tot mai mari.

Toastez in sănătatea tovarășu
lui Tito și a tovarășei Iovanka 
Broz, în cinstea și pentru pros
peritatea popoarelor Iugoslaviei!

Pentru dezvoltarea colaborării 
Intre partidele și popoarele 
noastre !

Pentru colaborare și pace in 
lume ! (Aplauze).

tisfacție evoluția continuu as
cendentă a acestora. A fost ex
primată dorința comună de a 
acționa pentru extinderea în 
continuare, — pe multiple pla
nuri, — a acestor relații, în in
teresul reciproc al popoarelor 
celor două țări, al cauzei păcii 
și socialismului.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate tovărășească.

ciază corespondența. în înche
iere se subliniază că se poate 

jspune că vizita președintelui 
Ceaușescu, cu un pronunțat ca
racter de lucru, se anunță a fi o 
contribuție foarte importantă a 
celor doi șefi de stat, atît la 
promovarea relațiilor reciproce, 
cit și la o mai bună colaborare 
și înțelegere pe pian interna
țional.

Acest articol este preluat, tot 
în deschiderea paginei întii, și 
de cotidianul „Politika Ekspres".

Ziarul „Novosti" publică un 
articol cu titlul „Colaborare și 
încredere", arătînd că și această 
întilnire intre președinții Tito și 
Ceaușescu constituie un prilej 
pentru aprecierea bilanțului co
laborării rodnice dintre cele două 
țări vecine. Sint menționate co
mentariile săptăminalului româ
nesc de politică externă „Lu
mea" și interviul cu locțiitorul 
secretarului federal pentru afa
cerile externe, Iaksa Petrici, a- 
cordat corespondentului ia Bel
grad al revistei.

Ziarul „Dnevnik" acordă, de 
asemenea, o deosebită atenție 
vizitei. Personalitatea și activi
tatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sint reflectate intr-un 
amplu studiu, pe o pagină în
treagă, sub semnătura lui Miros
lav Steiner. Este publicată, de 
asemenea, o cuprinzătoare bio- 
grafigz- a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și un articol 
despre aprecierile făcute de con
ducătorul de partid și de stat 
român despre președintele Tito.

La rubrica „Sub reflector" este 
inserat un comentariu larg sem
nat de Voislav Milin, în care se 
face o trecere în revistă a rela
țiilor româno-iugoslave.

Anunjirid in telejurnalul din 
seara zilei de 14 iulie vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu, co
mentatorul televiziunii iugoslave 
a pus accentul pe faptul că între 
Iugoslavia și România se dezvol
tă relații deosebit de bune.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a făcut simbătă o vizită in piețe 

ale Capitalei și la Expoziția „Produse 
noi ale industriei alimentare"

întreaga vizită de lucru a to
varășului Nioolae Ceaușescu în 
piețele și magazinele bucureș- 
tene. la expoziția noilor produse 
alimentare care vor urma să fie 
puse la dispoziția populației, in- 
tîlnirile și discuțiile sale cu lo
cuitori ai Capitalei, cu țărani 
cooperatori. lucrători din co
merț, au reflectat cu pregnanță 
ceea ce sublinia cu o zi înainte 
conducătorul partidului și sta
tului : „Sînt convins că țărăni
mea, muncitorimea, intelectua
litatea vor privi aceste măsuri 
in mod pozitiv, văzind în ele ex
presia preocupării partidului și 
statului pentru dezvoltarea în 
ritm înalt a întregii economii, 
pentru asigurarea unui echilibru 
corespunzător și a unei unități 
intre diferitele sectoare de ac
tivitate — aceasta fiind una din 
condițiile hotăriioare ale mersu
lui nostru înainte".

O vizită, de lucru care a fost 
consacrată totodată constatării 
la fața locului a modului cum ®e 
aplică din primele ore aceste 
măsuri, cum înțeleg organele de 
partid și de stat să acționeze cu 
promptitudine în spiritul sarci
nilor trasate la ședința comună 
de secretarul general al parti- 

. dulul, precum și acum o lună șl 
jumătate, cu prilejul examinării 
piețelor și complexelor comer
ciale ale Capitalei, in ceea ce 

. privește îmbunătățirea aprovi
zionării și deservirii populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Însoțit de tovarășii Virgil Trofin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului in
terior, și Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei. a 
fost întîmpinat pretutindeni cu 
însuflețită dragoste de bucurește- 
nii aflafi la aceste ore ale dimi
neții după cumpărăturile cotidie
ne, care ii urează cu căldură să
nătate, ani mulți și putere de 
muncă, mulțumindu-i din ini
mă pentru grija sa permanentă 
față de om și nevoile lui, pentru 
modul personal și direct în care 
urmărește înfăptuirea măsuri
lor de ridicare continuă a nive
lului de trai al celoț- ce muncesc.

Cetățenii salută cu multă bucu
rie pe secretarul general al par
tidului, subliniind că fiecare vi
zită a sa prin piețele orașului și 
în magazine determină noi îm
bunătățiri în aprovizionarea și 
in desfacerea pi-oduselor.

Intr-adevăr, atit în magazine 
cît și în piețe cumpărătorii gă
sesc sortimente «variate de 
mărfuri agroalimentare, legume 
și fructe de sezon. La halele 
„Traian" și Obor, carnea și pre
paratele din carne. păsările, 
produsele lactate sînt în canti
tăți îndestulătoare, iar cumpă
rătorii sînt serviți operativ. De 
asemenea, la standurile și tone- 
tele comerțului de stat și coope
ratist, ale producătorilor indivi
duali se remarcă, abundentă de 
legume, zarzavaturi, fructe. 
Mercurialul este afișat la Ioc 
vizibil și prețurile sint mai scă
zute, în raport cu zilele prece
dente. Aceeași imagine oferă și 
supermagazinul din Piața Uni
rii, a cărui bună aprovizionare 
atrage un mare număr de cum
părători. In aceste locuri, ca și 
in multe altele, se simte mina 
bunului gospodar. Magazinul 
„fortuita", în pofida caracteru
lui său reprezentativ și a presti
giului eiștigat pe drept cuvint 
datorită bogăției de produse, se 
înfățișează de data aceasta cu 
minusuri, prezentînd doar un 
sortiment restrins de legume. Ex- 
primmdu-și nemulțumirea pentru 
această stare de lucruri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere să 
se ia pe loc măsurile de apro
vizionare corespunzătoare ma
gazinului.

La fiecare loc vizitat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
despre cantitățile de mărfuri' 
primite la primele ore ale dimi
neții, dacă sînt suficiente produ
se.

Adresindu-.se în repetate rîn- 
duri cetățenilor, secretarul ge
neral al partidului ii întreabă 
dacă sînt mulțumiți de aprovi
zionare, le solicită părerea in 
legătură cu recentele măsuri.

La hala „Traian", Elena Mari
nescu, educatoare la grădinița 
„1 Mai", subliniază, in aproba
rea gospodinelor, care, împreună 
cu ea, înconjoară cu dragoste pe 
secretarul general al partidului, 
că cetățenii au primit cu vie sa
tisfacție hotărîrea, socotind că 
este m interesul general ca sec
torul zootehnic să se dezvolte, 
pentru a asigura și o mai bu
nă aprovizionare. Ea a sub
liniat, totodată, faptul că prin 
alocațiile speciale care se acor
dă, prin majorările de salarii, 
practic, populația nu suportă 
diferența față de noile prețuri. 
In plus, reducerea prețului la 
unele produse animaliere, păsări 
și la o serie de preparate vine 
în sprijinul cetățenilor. •

Numeroase alte gospodine vin 
să completeze impresia bună, 
largul ecou pe care l-au avut 
măsurile recent adoptate.

In aceeași piață, la raionul 
unde se vînd păsări vii la noul 
preț — cu 2,50 pînă la 3 lei 
mai puțin kilogramul — cum
părătorii erau mai numeroși 
ca deobicei. „Am vîndut de 
astăzi dimineață de trei ori mai 
mult ca ieri", spune vinză- 
torul.

Pretutindeni, în timpul vizi
tei la hala și piața „Traian", la 
halele Obor, conducătorul 
partidului și statului nos
tru subliniază cu pregnanță 
necesitatea .Îmbunătățirii neîn
cetate a aprovizionării popu
lației cu produse agroalimen
tare, a activității comercia

le în general, a desfacerii 
civilizate a produselor ali
mentare. Secretarul general 
indică factorilor de răspundere 
de la Consiliul municipal, din 
comerț să acorde maximum de 
atenție aprovizionării ritmice 
a magazinelor și piețelor, pen
tru a se reduce la minimum 
timpul necesar cumpărăturilor.

Ultimul obiectiv al vizitei îl 
constituie expoziția care re
unește produsele noi realizate 
de industria alimentară.

Un mare număr de produse 
în curs de omologare sau care 
vor fi introduse în fabricație 
Ilustrează concret modul cum 
sînt aplicate măsurile sta
bilite de conducerea partidului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind prelucrarea 
superioară a produselor agro
zootehnice, îmbunătățirea cali
tății și diversificarea sortimen
telor, pentru o valorificare 
corespunzătoare a subproduse
lor animaliere — acțiuni me
nite să conducă la îmbunătăți
rea întregii activități a indus
triei alimentare, astfel ineît ea 
să corespundă cît mai bine ne
cesităților de aprovizionare a 
populației.

Prin intermediul exponatelor, 
graficelor și fotografiilor sint 
prezentate produsele noi reali
zate în primii doi ani ai cinci
nalului a căror valoare totală 
depășește 9 miliarde lei. Șeful

grame, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că reali
zarea lor trebuie să aibă în pri
mul rînd în vedere asigurarea 
producției de bază pentru apro
vizionare. începind cu carnea și 
legumele.

In acest context, discuția se 
axează pe problemele secto
rului zootehnic, creșterii pro
ducției de carne, unde, în urma 
Hotărîrii adoptate la 13 iulie, 
există prețuri de contractare și 
de achiziții stimulatorii, menite 
să sporească și mai mult coin
teresarea producătorilor agri
coli.

— Trebuie să se acționeze cu 
fermitate atit pentru sporirea 
numărului de animale, cit și 
pentru creșterea producției — 
subliniază secretarul general al 
partidului, recomandînd în a- 
cest sens industrializarea com
pletă a producerii furajelor, îm
bogățirea lor cu proteine și alte 
elemente de mare valoare nutri
tivă. Să trecem totodată la pu
nerea in valoare a pășunilor și 
fînețelor, la valorificarea lor 
integrală. Să se aibă în vedere 
ca îngrășătoriile de animale să 
fie amplasate în apropierea ba
zelor furajere, pentru a se eli
mina transporturile costisitoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția asupra faptului 
că încă de pe acum trebuie să 
se treacă la rezolvarea acestor 
probleme, să nu se aștepte pî-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să fie urgentată în
deplinirea acestui program, re
alizarea lui cu mijloace eficien
te. Avem toate condițiile, 
există multe lacuri Care trebuie 
curățate și populate cu pește.

în contextul prezentării sta
diului industrializării unor 
produse, ministrul de re
sort se referă la tehnologiile 
unor fabrici de prelucrare a ce
realelor, laptelui și cărnii, me
canizării și automatizării fabri
cației.

In această ordine de idei, se
cretarul general al partidului 
atrage atenția că problema cen
trală o reprezintă calitatea pro
duselor, ceea ce impune respec
tarea fermă a tehnologiilor de 
preparare tn procesul fabrica
ției.

Aceeași problemă — a îmbu
nătățirii calității șj diversifică
rii sortimentelor de produse 
alimentare — a fost abordată 
ți prin prisma sarcinilor care 
revin ceroetării.

— Trebuie ca cercetarea în 
industria alimentară să se pună 
mai serios pe treabă, institutele 
de cercetări și catedrele din fa
cultăți să se preocupe de pro
blema valorificării superioare 
a producției agricole — relevă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In 
prelucrarea laptelui, a porum
bului. în producera pastelor 
făinoase sînt probleme care își

departamentului industriei a- 
limentare, Constantin Iftode, in
formează că anul trecut cele 
circa 370 de produse și sorti
mente noi livrate la fondul 
pieței au reprezentat 16,5, la su
tă din totalul producției indus
triei alimentare. In standuri, 
diferitele produse oglindesc 
strădania cercetătorilor pentru 
lărgirea sortimentelor de măr
furi alimentare, ponderea pro
duselor noi în totalul produc
ției urmînd să ajungă la 33,3 
la sută în anul 1975.

Sectorul rezervat preparate
lor din carne oferă o imagine 
ilustrativă a preocupărilor in 
vederea valorificării integrale 
și superioare a materiei prime, 
îndeosebi a cărnii de porc și a 
grăsimilor, combinate cu dife
rite ingrediente și adausuri ve
getale ce dau o deosebiți sa
voare sortimentelor ; mostre 
de șuncă și ruladă. salamuri, 
obținute pe baza unor rețete 
ingenioase, arată ce varietate 
de produse se poate obține, fo- 
losindu-se integral carnea și 
subprodusele animaliere. In a- 
celași stand sînt prezentate 
produse în curs de omologare 
care vor intra in fabricație in 
cel de al doilea semestru al a- 
cestui an, multe preparate și 
semipreparate sînt ambalate în 
cutii și pungi din material 
plastic, care oferă un aspect a- 
trâgător mărfurilor alimentare, 
permițînd totodată o vînzare 
mai rapidă în magazine.

Se vizitează, apoi, ștandul 
întreprinderilor agricole de 
stat care ilustrează . activitatea 
desfășurată în acest sector în 
vederea realizării în cantități 
industriale a afumăturilor și 
produselor „de casă", specifice 
unor regiuni ale țării ; în vi
trinele frigorifice se află în to
tal 36 de asemenea sortimente.

în ansamblul lor, standurile 
expoziției oglindesc și preocu
parea susținută acordată — la 
indicația secretarului general — 
problemei îmbunătățirii prezen
tării produselor. In acest sens, 
este de remarcat utilizarea unei 
largi game de ambalaje.

In încheierea vizitei are loc 
o discuție de lucru la care par
ticipă factori de răspundere din 
agricultură, industria alimenta
ră și comerț. Sînt abordate în 
amănunt o serie de probleme le
gate de înfăptuirea programelor 
de dezvoltare a producției ve
getale și animale, de valorifica
re superioară a acestei producții 
în cadrul Industriei alimentare, 
în scopul îmbunătățirii aprovi
zionării industriei și populației.

Analizînd unele din principa-

X- 
nă la Consfătuirea din toamnă 
a lucrătorilor din zootehnie.

— Esențial este să se acțione
ze cu fermitate, să se treacă de 
la faza elaborării programe
lor la aplicarea lor concretă în 
viață.

Interesindu-se asupra produc
ției de legume. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat 
că te acest sector cantitățile re
coltate sînt în creștere, pe de 
o parte datorită lucrărilor agri
cole executate în mod cores
punzător, iar pe de alta dato
rită mecanizării. La fasole și 
mazăre, de pildă, mecanizarea 
este totală, prin folosirea unei 
combine foarte valoroase pro
duse te țară.

— An de an 
realizat însă —

planul nu s-a 
remarcă tova

rășul Nicolae Ceaușescu. Trebu
ie asigurată producția de legu
me. Mecanizarea — aceasta este 
esențialul, cu, atit mai mult eu 
cît forța de muncă reprezintă 
o' pondere foarte importantă în 
prețul de cost.

In timpul discuțiilor sînt a- 
bordate și probleme referitoare 
la creșterea producției de sfe
clă de zahăr, de porumb și so
ia pentru ulei.

Apreciind rezultatele obținu
te, secretarul general al parti
dului remarcă faptul că produc
țiile la hectar sînt încă sub 
nivelul posibilităților și al con
dițiilor existente, iar valorifi
carea porumbului și soiei sub 
forma unor sortimente variate 
de produse alimentare este încă 
redusă.

— Să îmbunătățim soiurile, 
relevă tovarășul Ceaușescu. 
Să asigurăm creșterea eficien
ței industrializării unor plante 
începind de Iți sporirea produc
ției la hectar.

Ministrul Angelo Miculescu 
arată că există preocupări pen
tru remedierea acestor lipsuri, 
judicios observate aici.

lele prevederi ale acestor pro-

— Toate măsurile preconiza
te să fie înfăptuite integral, 
arată secretarul general. 
Trebuie ca și cercetarea știin
țifică să-și aducă o contribuție 
eficientă mai ales în domeniul 
culturii de soia, pentru că 
aceasta este o plantă bogată 
în proteine.

în ce privește piscicultura, 
sînt înfățișate unele detalii ale 
programului de creștere a peș
telui în apele interioare ale 
țării, prin amenajarea bălți
lor, iazurilor și rîurilor. Se 
arată că treptat se vor satisface 
necesitățile populației de apro
vizionare cu pește proaspăt! 
peștele oceanic va fi utilizat cu 
precădere pentru preparate in-

așteaptă soluționarea rapidă. 
Desigur, activitatea de cercetare 
trebuie corelată cu necesitățile 
agriculturii, ale producției.

In 1975 — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — industria 
alimentară să se prezinte cu 
mult schimbată față de acum în 
ce privește calitatea, diversifi
carea producției. Sînt începu
turi bune, dar, cum se spune, cu 
o floare nu se face primăvară. 
Aici, e drept, nu este numai o 
floare. Ceea ce ați prezentat în
să în expoziție trebuie să se 
afle in magazine, la dispoziția 
cumpărătorilor.

Intîlnirea de lucru cu cadre 
de conducere și specialiști din 
agricultară și industria alimen
tară a îmbrățișat. în mod prac
tic, toate sectoarele acestei ra
muri de bază a economiei na
ționale. Sarcinile deosebit de 
importante trasate cu o zi în 
urmă de secretarul general în 
cuvîntarea rostită Ia ședința co
mună a C.C. al P.C.R.. Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale șl Consiliului 
de Miniștri, pentru îmbunătă
țirea radicală a activității în 
zootehnie au căpătat noi valen
țe și dimensiuni, prin indicațiile 
referitoare la dezvoltarea agri
culturii si industriei alimentare 
în ansamblul lor. Ele continuă, 
la nivelul unei sporite exigențe, 
hotărîrile adoptate în ultimii 
ani. fiind menite să asigure în
făptuirea programului stabilit 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională.

întreaga vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a reprezen
tat în fapt o adevărată consfă
tuire de lucru, al cărei cadru 
de desfășurare a fost însăși 
viața. Dialogurile cu mun
citori și țărani. gospodine 
și pensionari, tineri și vîrst- 
nici, cu specialiști și fac
tori de răspundere din agricul
tură, industria alimentară și co
merț, cu gospodarii Capitalei au 
demonstrat adeziunea maselor 
la politica partidului, aprobarea 
deplină a recentelor măsuri,, 
hotărîrea de a le realiza nea
bătut în interesul societății 
noastre socialiste, pentru pro
gresul șl prosperitatea patriei.
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strinsă laolaltă
Ploaia căzută duminică , în 

mai tot județul Timiș chiar 
în vremea lansării asaltu
lui general, pe mulți lucră
tori ai ogoarelor i-a obli
gat să-și întîrzie demarajul. 
Străbați cîmpiile bănățene, stai 
de vorbă cu oamenii pămîntu- 
lui, vorbești despre griu, și de 
parhă ar fi înțeleși între ei, ne 
spun : „E o recoltă bună". 
Fapt pe care îl confirmă si 
președintele C.A.P. din Cenad, 
inginerul Aurel Ardelean : și 
pentru noi acest lucru înseamnă 
că nu natura e cea care ne face 
favoruri, ci hărnicia strinsă toa
tă laolaltă. Acum vine la mine 
Gica Liuba și spune dis de dimi
neață : „Eu cred, tovarășe pre
ședinte, că dincoace de dig, 
putem intra". Avem de strîns 
griu de pe 1 400 hectare, dar 
așa cum au început oamenii să 
muncească în condiții normale 
de lucru noi vom termina toată 
treaba în 10—12 zile".

Aprecierile președintelui din 
Cenad se confirmă și în zona 
Lovrinului, unul din vestitele 
grînare ale județului. 10 com
bine C 1 și C 3 în concurență 
cu o Glorie mușcă lacome din 
nesfîrșitul auriu al lanului cul
tivat cu Libelula. Pînă miercuri 
seara orzul a fost în întregime 
recoltat, iar de pe 100 hectare 
și griul a ajuns în depozite. 
Inginerul Grigore Danciu mes
tecă între dinți cîteva boabe și 
ne declară satisfăcut : „In acest 
an producțiile la hectar «înt cu 
cel puțin 200 de kilograme mai 
mari dectt în 1972". Se lucrează 
în flux continuu la Lovrln. In 
urma celor 10 tractoare alte 8 
se grăbesc cu balotatul, trei 
transportă, două ară, cot la cot 
cu un altul înhămat la agrega
tul pentru discuit. Plutonul a 
Încheiat de un S.P.C. 6 care 
pune sub brazdă porumbul din 
cultura dublă. Cu asemenea or
ganizare s-a ajuns ca pînă joi 
la prînz din cele 300 hectare 
planificate pentru recoltări, suc
cesive, 200 să fie deja însămîn- 
țate.

★ ★

— Cu asemenea organizare, 
ne spune șeful secției de meca
nizare, Florian Bar, ți-e mai 
mare dragul să muncești. Pri- 
viți-i numai pe tinerii Oswald 
Hokl, Ion Roman și Stefan Ko
vacs. Sint primii care s-au ofe
rit să lucreze în schimburi pre
lungite. 11 oprim pe Hokl pen
tru a schimba cîteva vorbe. Iși 
trece mina peste frunte apoi 
ne răspunde : „Noi, tinerii, eram 
lăsați mai la urmă, cînd se pla
nificau lucrările, motivîndu-se 
că nu ne prea prisosește experi
ența, ceea ce, drept să fiu, era 
cam adevărat. Acum se merge 
altfel. Brigada operativă de in
tervenție a atelierului mobil ne 
verifică și ne reglează de trei 
ori pe zi mașinile. Alta e pofta 
de muncă. Nu te mai oprești 
să string! cite un șurub sau să 
schimbi o curea.' Mergi înainte 
cu toată coloana.

Pe parcela zisă ..Finațe" din 
Tomnatic 6 C-l și C-3, argintii, 
însoțite și ele de o colegă mai 
harnică. „Gloria", după numai 
două zile de cînd au trecut la 
griu, făcuseră vreo 6(1 .hectare 
din cele 350 însămînțate. Sub 
proaspăta arătură a altor 90 
hectare, unde pînă acum cîteva 
zile orzul se mai unduia încă, 
a fost aruncată sămînța porum
bului dublu hibrid 98. Nevoile au 
impus și la Tomnatic o organi
zare a muncii foarte riguroasă. 
După ce rouă de seară înmoaie 
griul, 10 mecanizatori, dintre care 
Vichente Mîșcu, Matei Indrei, 
Leonard Richard schimbă com
bina cu plugul și mai ară cite 
2—2,5 hectare. Pe de altă parte 
pentru a nu-și desminți renu- 
mele de harnici cooperatori, 
după cum ne spunea inginerul 
Simion Chita, „ca să terminăm 
în timpul optim cu recoltatul, 
s-a organizat un al doilea 
„front" ; cel împotriva umidită
ții. Cu 17—18 la sută nu stăm 
de vorbă. Grîul «e depozitează 
In straturi subțiri de 30—40 cm 
și altul special format mal ales 
din tineri aflați în vacanță îl 
lopătează într-una".

ION DANCEA

★

Duminică a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Labu
rist din Marea Britanie care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită in țara noastră. Din de
legație fac parte James Calla
ghan, vicepreședinte și trezorier 
al partidului, și Ronald G. Hay
ward, secretar general al Parti
dului laburist.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Lucian 
Drăguț, vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economi
ce și Sociale.

Comisarul general al planului 
din Franța, Rene Montjoie, care 
a făcut o vizită în țara noastră, 
la invitația Comitetului de Stat 
al Planificării, a părăsit dumi
nică după-amiază Capitala.

Duminică la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre patrie, 
Walter Arendt, ministrul fede
ral al muncii și afacerilor socia
le din R.F. Germania care, la 
invitația ministrului muncii din 
țara noastră, a făcut o vizită in 
România, împreună cu un 
grup de specialiști.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Petre Lupu, ministrul muncii, și 
de alți membri din conducerea 
ministerului.

Au fost de față dr. Erwin 
Wickert, ambasadorul Republi
cii Federale Germania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Delegația de activiști al 
P.C.R. condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Brașov al 
P.C.R.. care la invitația C.C. al 
P.C.U.S. a făcut o vizită in 
schimb de experiență în Uniu
nea Sovietică, s-a înapoiat în 
Capitală.

CRONICA U. T. C.
Ieri dimineață a părăsii 

Capitala delegația Tineretu
lui Socialist Valon din Bel
gia, condusă de Paul Lefin, 
președinte al organizației, 
care la invitația C.C. al 
U.T.C. a efectuat o vizită în 
țara noastră. In timpul șede
rii in România, oaspeții bel
gieni au vizitat obiective eco
nomice, sociale, culturale, 
turistice și istorice din jude
țele Prahova, Dîmbovița, Ar
geș, Sibiu, Brașov, Bacău, 
Constanța șl municipiul 
București, s-au intilnit cu 
reprezentanți ai Ministerului 
Turismului, Centrului do 
cercetări pentru problemele 
tineretului. Biroului de Tu
rism pentru Tineret, presei 
de tineret, comitetelor jude
țene ale U.T.C., cu tineri 
muncitori, țărani, studenți, 
elevi.

Simbătă, delegația belgia
nă a fost primită de tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. ai 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Intîlni- 
rea s-a desfășurat într-o at
mosferă deschisă, prietenea
scă. Cu acest prilej a awit 
loo un larg schimb de in
formații și opinii privitoare

la activitatea și preocupările 
actuale ale celor două orga
nizații de tineret, precum și 
in legătură cu unele proble
me ale mișcării de tineret și 
ale vieții internaționale. De 
asemenea, s-au discutat 
perspectivele de lărgire și 
diversificare a relațiilor de 
colaborâre dintre Uniunea 
Tineretului Comunist și Ti
neretul Socialist Valon din 
Belgia.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația belgiană 
a fost salutată de tovarășul 
Radu Enache, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

★
Simbătă dimineața o-a Îna

poiat in Capitală delegații» 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Ro
mânia. formată din tovară
șii Ioan Bari, secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R., și Ilie 
Rătunjanu, președintele Con
siliului U.A.S.C. de Ia Insti
tutul de mine din Petroșani, 
care a efectuat o vizită In 
Ungaria la invitația Consi
liului Național al Organiza
țiilor Studenților din Unga
ria.

Ziua însorită de du
minică a fost un bun 
prilej pentru miile de 
lucrători din între
prinderile agricole de 
stat, țărani coope
ratori și mecanizatori 
din județele Buzău, 
Prahova și Dîmbo
vița, de a ieși la 
cimp. In toate unită
țile agricole din a- 
ceastă parte a țării

s-a putut lucra din 
plin la secerișul 
griului ți la alte 
munci de sezon, uti- 
lizîndu-se la maxi
mum combinele, 
tractoarele și cele
lalte agregate afe
rente. Ca urmare a 
fost strinsă recolta 
de griu de pe mal 
bine de 12 000 ha. 
Cele mai mari su

prafețe fiind recol
tate in județul Bu
zău.

Cu același spor s-a 
lucrat duminică la 
efectuarea arături
lor șl la semăna
tul culturilor du
ble, la stringerea țl 
Insilozarea furajelor.

(Agerpres)

Faza finală a concursului

M E R C U R
Timp de trei zile la sfîrșitul săptămînii trecute, municipiul 

Tg. Mureș a găzduit 115 tineri lucrători din comerț care s-au 
întrecut în cadrul fazei finale a celei de a IlI-a ediții a con
cursului profesional Mercur. Reprezentanții celor peste 10.000 
participanți la faza de masă au evidențiat prin răspunsurile 
date la întrebări, preocupările organizațiilor U.T.C. din care 
provin pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale, pentru 
formarea comerciantului competent, în spiritul normelor de via
ță ale comuniștilor. Cunoașterea politicii partidului și statului 
nostru, a sarcinilor care revin comerțului pentru satisfacerea 
te cel mai înalt grad al gusturilor și necesităților cumpărători
lor, organizarea magazinelor și gospodărirea mărfurilor, servirea 
civilizată a populației sînt cîteva probleme la care au trebuit 
să răspundă și finaliștii actualei ediții a concursului amintit.

Ultimul moment al competiției s-a consumat duminică în sala 
de spectacole a Casei de cultură a sindicatelor, pe a cărei 
scenă s-au întrecut primii 4 clasați în urma punctajelor, obți
nute la probele practice, la cele 3 sectoare. Ii prezentăm in or
dinea locurilor obținute :

Sectorul alimentar : locul I — Maria Ștefan, județul Prahova; 
locul II — Aurelia Baicu, județul Harghita ; locul III — Victoria 
Mălășteanu, Hunedoara ; mențiune : Rozalia Toth, județul Bis
trița Năsăud.

Sectorul metalo-chimice : Locul I — Maria Păcurar, Mureș ; 
locul II — Florica Poran, Maramureș ; locul III — Mariana 
Petre, reprezentanta Municipiului București ; mențiune : Volo- 
dia Piaskovscky, Botoșani.

Sectorul textiie-încălțăminte : locul I — Iulian Măndrășescu, 
Iași ; locul II — Maria Nastea, Sibiu ; locul III — Elisabeta 
Malnaș, Mureș ; mențiune ; Emilia Boancă. Hunedoara.

MIRCEA BORDA

Paris
regia : Werner W. Wallroth
cu : Evelyn Opoczynski, Jaecki Schwarz, Jurgen Frohriep

I
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(CONSPIRAȚIA : Patria (ora
10).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Gala filmului românesc : Patria 

|(ora 20).
CIPRIAN PORUMBESCU : Cen

tral (orele 9,15; 12,30; 16; 19.30) ; 
Drumul Sării (orele 15.30; 19). 

I FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : București (orele 8,30; 11;

13,30; 16; 18,30: 21) ; Grădina
București (ora 20,15).

I .JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30;

16; 18,30; 21) ; Favorit (orele 8.45; 
11; 13,15; 15,30; 18; 20,30) ; Meio- 

Idia (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30;
20,45) : Modern (orele 8,45: 11;

13,30; 16; 18,30; 20,45) ; Grădina
Luceafărul (ora 20,30) ; Grădina 

(Modern (ora 20.1,5).
LUMEA SE DISTREAZĂ : Doi

na (orele 11; 13; 15.30; 17,45; 20) ; 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20.15).

ILA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Sala Palatului (orele 17,15; 20.15) ; 
Scala (orele 11,15; 13.45: 16,15;

18,45; 21,15) ; Capitol (orele 9;

111,15: 13,30; 16: 18,30; 21) ; Stadio
nul Dinamo (ora 20,15) ; Grădina 
Capitol (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Lumina 
[(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

20,45).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE :
Festival (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 

118,45; 21,15) ; Grădina Select (ora
20) : Grădina Festival (ora 20,15) 

VERONICA ; Timpuri Noi (ore
le 9.30—18 în continuare). Program 

Ide documentare (ora 20,15).
ANTONIU ȘI CLEOPATRA : Ex

celsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30) ;

Ruzești (orele 9; 12.30; 16: 19.30) ;
Gloria (orele 9; 12,30; 16: 19.30) ; 
Grădina Buzești (ora 20.15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Lira (orele 15.30, 18; 20,30) ; 
Grădina Lira (ora 20.15).

MONTE CARLO : Grivita (orele 
8.45: 11,15; 13,30: 15.45; 18,15;
20.30) ; Aurora (orele 9; 11.15;
13,30; 15,45: 18; 20.30) ; Flamura
(orele 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) ; Grădina Aurora (ora 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Bucegi (oreie 15.30; 18; 20,15) ; 
Giulești (orele 15,30; 18: 20.30) ; 
Miorița (orele 9: 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20.15) ; Grădina Bucegi (ora
20.30) .

CEAȚA : Vitan (orele 15.30;
17,30; 19,30) ; Grădina Vitan (ora 
20.15).

FLUTURII SÎNT LIBERI ; Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18,15: 20,30) ; Tomis (orele 8.45; 
11; 13.30: 16; 18,30: 20,45) ; Gră
dina Tomis, (ora 20.15).

ROND DE NOAPTE : Dacia
(oreie 9: 11,15; 13.30: 16; ’ 18,15;
20.30) ; Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

TECUMSEH : înfrățirea (orele 
15.30: 18: 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI ; 
Unirea (orele 15,30: 19,15) ; Gră
dina Unirea (ora 2A.15).

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ ; 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20.15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Floreasca (orele 15.30: 18; 20,15).

SALCÎMUL LILIACHIU : Arta
(orele 16; 18; 20) ; Grădina Arta 
(ora 20.30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Vii
torul (orele 10; 14,30: 19) : Moși
lor (orele 9; 13.30; 18) ; Grădina 
Moșilor (ora 20).

O ZI MAI LUNGA DEClT UN 
AN : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

EU NU VĂD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Pacea
(orele 15.30: 18; 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI ; 
Rahova (orele 15,30: 18: 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALĂ : Munca (orele 15,30; 18; 
20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ ; 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

CE SE INTÎMPLĂ. DOCTORE ; 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- ■ 
dra“ (La Teatrul National — Sala I 
Comedia) : A 12-A NOAPTE — ora | 
20 : Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : MELEAGURI FERMECATE I 
— ora 18,30.

PROGRAMUL IIIHOMBRE (orele 10; 12; 14) ;
NOAPTEA (ora 16,30) : Cinema
teca „Union".

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limbă franceză. Re
capitulare (2). 18,00 Telex. 18,05 
La ordinea zilei. Azi, județul Hu
nedoara. 18,20 Căminul. 19,00 Sce
na. Emisiune de actualitate și cri
tică teatrală. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen. 1973 — an hotărîtor. 
20,00 Avanpremieră. 20,05 Publici
tate. 20,10 Ancheta TV. Dosarul 
8013. 20,50 Revista literar-artistică
TV. Reportajul literar la Televiziu
ne. 21,30 Roman fcrfleton. Noile a- 
venturi ale Mușchetarilor. Episodul 
VI — „Procesul". 22.20 „24 de ore". 
22,40 Luminile rampei.

PROGRAMUL II
20,00 Avanpremieră. 20.05 Film 

serial. Umbrele dispar în plină zi 
reluarea episodului II. 21,20 Tea
tru scurt. Pentru bal de D. D. Pă- 
trășcanu. 21,40 Dans și muzică de 
pretutindeni. 22,05 Cărți și Idei.

9,00 Știri ; 9,05 „ln^o...^-‘ — I
program de varietăți muzicale: I 
9,55 Melodia zilei: „Zorii secerâ- 
torilor" de Alfred Mendelsohn ; I 
10,00 Clubul adolescenților. Prle- I 
tenii tinerilor angajați; 11.00 Cro- I 
nica ideilor. Munca, factor edu
cativ de prim ordin; 11,10 Profil I 
pe portativ. O. C. Smith ; 11,30 I
„Așa-i jocul pe la noi" — ținutul ■ 
Hunedoarei; 12,00 Transmisiuni 
directe din țară; 12,10 Invitație I 
în fonotecă : 12,55 Melodia zilei ; I 
13.00 Includerea emisiunii de di- ■ 
mineață; 17.00 Știrile după amie
zii ; 17.05 „Alo, Radio !“ — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor; 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Litera
tură; 18,10 Panoramic muzical: 
18.5)5 Melodia zilei; 19,00 In di
rect... de la Baia Mare; 19 30 
știri; 19.35 Casa de discuri Philips; 
20,00 Munca — izvor de bucurii 
și împliniri: 21,00 Radio-super-top 
— Interpreți români de muzică 
ușoară ; 22,00 Radiojurnal : 22,30 
Melodia zilei ; 22.35 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23,15 Poetica. Ti
neri poeți ; 23,20 Pagini din ope
reta „Amorul mascat" ; 23.55—24.00 
Ultimele știri.
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HAR TA SPOR ȚTVA A CAPITALEI
INTERVIU CU

Prof. TUDOR VASILE
prim-vicepreședintele

C.M.B.E.F.S.

— Vara și vacant» și-au 
Intrat în drepturi : o știm 
cu toții și o știu, mai 
bine decît noi. elevii. Ce 
le este rezervat, din punct 
de vedere ai sportului și 
mișcării în aer liber, pen
tru această vară ?

— Multe intenții bune, mate
rializate în cea mai mare parte, 
vizind activitatea sportivă de 
masă. Trei sînt direcțiile spre 
care ne-am concentrat eforturi
le : să deschidem porțile tutu
ror bazelor sportive omologate, 
chiar și a celor de interes re
publican precum Dinamo, Pro
gresul, Steaua, Rapid, pe care 
»' aibă acces toate categoriile 
de tineri, indiferent de legiti
mare ; să asigurăm un număr 
suficient de centre de inițiere 
pe ramuri de sport, organizate 
pe serii, dispersate pe raza tu
turor sectoarelor ; să folosim, cit 
mai complet cu putință, terenu
rile și sălile sportive ale școli
lor de toate gradele ca și spa
țiile de joacă din cartiere.

Marile cluburi bucureștene

VĂ INVITA:
I. E. A. B. S.—dincolo 

de atribuțiile sale de 
întreprindere economică

— Aceasta presupune o 
largă desfășurare de for
țe. Ce alți factori mai 
sînt investiți cu sarcini 
speciale în acest sens 7

— Organizațiile U.T.C., sindi
catele, învățămintul, pionierii, 
cluburile — ca să-i enumăr pe 
cei mai importanți, privind 
atribuțiile organizatorice. De 
pildă, Inspectoratul de invăță- 
mlnt a și emis o dispoziție cu 
caracter general, pentru toate 
unitățile școlare, prin care curți
le școlilor, cu toate amenajări
le lor, se află la dispoziția ele
vilor pe Întreaga perioadă a 
vacanței. Mai mult, în fiecare 
zi, cite un cadru didactic, indi
ferent de specialitate, va fi pre
zent în școală pentru a pune la 
dispoziția elevilor materiale 
sportive și pentru a-i suprave
ghea.

— Să revenim Ia pro
blema punerii la dispozi
ția tuturor categoriilor de 
tineri a bazelor sportive 
din Capitală. Și-au deschis 
ele, în totalitate, porțile ?

— Autocritic vorbind, tehni
cienii noștri nu le-au controlat 
încă pe toate din acest punct 
de vedere : campania se apropie 
însă de sfîrșit. Critic, putem 
consemna situațiile bazelor spor
tive ,,Electra" din Giulești, „Au
tobuzul" și „Parcul Copilului", 
care încă nu au pus în practi
că o asemenea reglementare 
importantă. In marea lor majo
ritate, accesul pe baze se face 
fără legitimare specială sau per
cepere de taxe. Cadre ale aso- 
ci! ‘iilor sportive și cluburilor, 
profesori sau foști sportivi de 
performanță, stau la dispoziția 
oricăror solicitări ale tinerilor 
pentru a-i îndruma în meciuri
le și competițiile lor. în gene
re, copiii se dovedesc buni or
ganizatori, stabilindu-și și „tur
nee" inter-străzi sau cartiere 
și de aceea se va evita încor
setarea făcută de dragul supra
vegherii lor.

— Ce se întlmplă cu 
locurile de joacă și agre
ment din marile cartiere 7

Aceste baze sportive vă așteaptă
Sectorul I
• Terenurile și minibazele asociațiilor sportive P.T.T.R., 

C.P.C.S., M.I.C.M.. M.M.E.E. și I.C.M.A. sint zilnic la dispozi
ția oricăror solicitări • Săli de sport accesibile : I.C.P.A.,
I.S.P.A., A.M.C. • Spații de joacă pentru copii : Telefoane 
(Calea Victoriei, colț cu strada Nicolae Iorga), I.C.P.A. — 
strada Gîrlei și Ministerul Turismului — B-dul Magheru • 
La școlile generale nr. 4 șl 19 se află terenuri bituminizate 
(suprapuse) de handbal și, respectiv, baschet și o sală de 
sport • Baza de cartier : in Floreasca — minibaza Verdi (la 
care se mai lucrează încă cu sprijinul locatarilor) ; Automa
tica, LC.S.I.M. (strada Barbu Văcărescu) o Se așteaptă (încă) 
aprobări pentru baza T.M.U.C.B. ! !

Sectorul II
• Baza sportivă F.E.A.. cu 5 terenuri pentru jocuri sportive 

și un portic de gimnastică • Tenis de cimp — terenurile 
C.I.L. Pipera • Școala generală nr. 28 — terenuri și portic 
e Pistă de popice la Ștrandul Consiliului popular de sector 
O O platformă bituminizafă cu terenuri suprapuse de tenis, 
baschet, volei, se află în Șoseaua Colentina nr. 10 • Platfor
mă nivelată în curs de finisare, pe malul lacului Fundeni, în 
strada Gherghiței (din șoseaua Colentina) • Bază sportivă de 
cartier : Plumbuita, pe malul "rîului Colentina.

Sectorul III
• Bazele sportive de toate 

tinerilor cîte o zi întreagă pe 
ședințe a LC.M.A. a fost afectată pentru șah și tenis 
masă. în toate după-amiezile • Tenis de masă — la Casa de 
cultură a tineretului • Tenis de cimp și voie! — la terenurile 
amenajate de Consiliul popular în parcul 23 August, la Tea
trul de vară • Complexul din Șoseaua Cățelu dispune de un 
teren de fotbal, două de baschet, unul de volei Ia Baza spor
tivă T.U.T., amenajată de Școala sportivă nr. 2 e Complexul 
din strada Macaralei se află și la dispoziția tinerilor din sec
torul vecin, 4.

categoriile se află la dispoziția 
săptămînă — lunea ! • Sala de 

de

DINAMO (șos. Ștefan cel 
Mare nr. 9, tel. 12 82 19) • Una 
din cele mai redutabile citadele 
ale sportului românesc de per
formanță își pune la dispoziție 
în întregime, pentru toate cate
goriile de tineri, modernul parc 
sportiv complex, ca și antreno
rii, tehnicienii și sportivii săi, 
după următorul program: luni, 
joi, sîmbătă între orele 9—11 și 
16—18. • Cercul „Tînărul dina- 
movist" organizează permanent 
concursuri de selecție la: atle
tism, baschet, handbal, înot, 
lupte, patinaj, rugbi, tenis de 
cimp. tir și volei. • Culturism ! 
înscrieri zilnice, direct la sala 
specială. Programul: luni, joi, 
sîmbătă, de la 8,30—10,30, iar 
după-amiezele, in fiecare zi, 
intre 18—20. • Caiac-canoe — 
secția școlii profesionale „Ener
gia" patronată direct de către 
clubul dinamovist.

STEAUA (Cal. Plevnei nr. 
114, tel. 49 33 20 și 49 31 00).

• STADIONUL „STEAUA" 
DIN CARTIERUL GHENCEA, 
cu instalațiile și amenajările sale 
speciale pentru atletism, baschet, 
fotbal, handbal, rugbi, tenis de 
cimp și volei, ca și cu un renu
mit corp de instructori specia
lizați, est? pus la dispoziție ti
nerilor în fiecare luni între o- 
rele 8—14. • Centrele de fotbal 
pentru copii (născuți între 
1959 și 1963) funcționează in fie
care zi, între orele 8—12 și
15— 17,30, la stadionul „Steaua" 
și centrul .,23 August", începînd 
de la 1 iulie. Să numim și trei 
dintre profesori: Ion Voinescu, 
Vasile Zavoda, Carol Crăinicea- 
nu. • Tenis. Pe 8 terenuri pa
ralele, la stadion, funcționează 
zilnic, între orele 8—12 și 15—17, 
centre speciale conduse de Du
mitru Viziru și Constantin Chi- 
varu, primul antrenor al Iui Uie 
Năstase ! • Natație: zilnic, la 
ștrandul Tineretului (8—10 și
16— 18) și bazinul „23 August" 
(8,30—15). « Scrimă: antrenorii 
C. Ciocîrlie și Gh. Alexe dau 
lecții zilnic, intre 8—10, iar mar
țea, joia și sîmbătă și după- 
amiază, între orele 16—18, în 
sala din Calea Plevnei. • Ju
niorii, elevi ai școlilor învecinate 
clubului, urmează să plece în 
cantonamentele de la Predeal șl 
„Forban" cu secțiile de atletism, 
baschet, box, handbal și rugbi.

vici nr. 42, tel 33 07 77 și 37 18 49).
• Tinerii au acces liber pe 

bază in fiecare luni între orele 
8—11. • Centrele de tenis con
duse de antrenorii Arnold 
Schmidt șl V. Verone funcțio
nează zilnic, pe cele 5 terenuri 
de antrenament ale renumitei 
arene de „Cupa Davis". • Cen
tre de copil patronate de club 
în cadrul școlilor: tenis de cimp, 
la Școala generală nr. 128 (prof. 
Vladimir Crevenctuc); scrimă, 
la școlile generale nr. 122 și 146 
(antrenori Hariton Bădescu și

Victor Teodorescu); tenie de 
masă, la Liceul nr. 9 (antrenor 
Victor Vladone). • Fotbal: cen
tre conduse de Gh. Cosma, Flo
rin Știrbei, Nicolae Gorgorin, 
Ion Kluge, zilnic între orele 
8—10 șl 16—18. o Atletică grea 
și culturism, in cadrul secției 
specializate in sala clubului din 
parc. • Continuă activitatea de 
testare a elevilor, care, Îndepli
nind haremuri anumite vor fi 
legitimați in secțiile de. perfor
manță ale clubului „alb-albaș- 
trilor".
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Centre de inifiere
ale I.E.A.B.S

• înot : Complexul „Tineretului" — ciclu de cite 2 săptă- 
mîni (900 de copii la prima serie), capacitate de cuprinde
re — pînă la 2 000 de copii. La bazinul acoperit „23 August" 
pină la 31 august, funcționează cicluri de învățare de trei ori 
pe săptăniină, de șase ori pe zi, a cîte o oră și jumătate 
(8,30—10; 10—11.30; 11,30—13: 15—16,30: 16,30—18; 18—19.30).
Pentru adulți, sînt rezervate orele 20—21,30. Relații șl înscrieri 
la telefon 21 6115.

• Fotbal : terenurile II și IV sint rezervate cursurilor de ini
țiere, Intre erele 8—12 și 15—18. Profesori t Gică Stăncuiescu, 
Nicolae Drăgan, Ion Rotărăscu și V. Stoișor. Pe terenurile II Și 
V au acces zilnic, între orele 11—14, elevii liceului de fotbal.

A
In loc de concluzii:

Prezentarea acestei posibile hărți sportive de vară a Capitalei 
este un punct de plecare al raidurilor și anchetelor pe care ni 
le propunem, in continuare, de-a lungul acestui sezon, pentru 
a vedea, de data aceasta, volumul și intensitatea cu care sint 
folosite numeroase baze și amenajări sportive puse la dispoziția 
tinerilor de toate categoriile. Vom putea compara toate aceste 
invitații și promisiuni făcute pentru vacanță cu activitățile zil
nice pe care le vom urmări. Baza materială, așa cum se vede 
există din plin ; intenții bune, din partea factorilor răspunzători, 
de asemenea; despre dorința tinerilor muncitori, elevi, .studenți, 
funcționari, să nu mai vorbim. Rămine să consemnăm rezultatele.

Grupaj realizat de VIOREL RABA
Fotografiile de S. SPIREA

Raidul nostru informativ nu 
se putea să ocolească întreprin
derea de exploatarea și adminis
trarea bazelor sportive. Aveam 
să constatăm, cu plăcută surprin
dere, că aici există serioase pre
ocupări privind transpunerea în 
viață a Hotărîrii referitoare la 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport, — chiar mai 
amplificată față de unele orga
nisme specializate ! — deși la 
prima vedere s-ar părea că 
IEABS-ul n-ar trebui să se ara
te interesat decît de rentabilita
tea economică a bazelor pe care 
le administrează.

— Am instituit numeroase 
gratuități pe bazele noastre, cu 
tot pragramul destul de încărcat 
pe care îl »vem — ne relatează 
directorul, TRAIAN ILIESCU. 
Circa 10 mii de elevi de la gru
purile școlare „23 August", 
I.O.R., Viitorul șl școlile gene
rale din sectorul 3 au folosit 
pină acum pista centrală de atle
tism, terenurile de volei, bas
chet și fotbal/ (terenurile II șl 
V) de la complexul „23 August". 
Posibilități există și le voiA va
lorifica în continuare. Rămine 
să primim și solicitări — din 
partea C.M.B.E.F.S., de pildă — 
care să organizeze, din punct de 
vedere tehnic, competiții de lar
gă participare pentru toate ca
tegoriile de tineri. Nu se va în- 
timpia vreodată să nu dăm curs 
vreunei astfel de propuneri, in
stituind gratuități pe bazele 
noastre chiar dacă e vorba de 
marile stadioane „23 August", 
„Republicii" sau orice alta bază. 
Dar decît să așteptăm prea mult 
o astfel de inițiativă, ne grăbim 
să organizăm chiar noi, deși sin- 
tem mai iutii „economiști" și 
apoi „sportivi", unele acțiuni de 
acest gen...

Chiar așa și este. De ce, adi
că, ne întrebăm, renumitele 
cursuri de înot de la Complexul 
„Tineretului" să fie organizate 
de IEABS — întreprindere de 
profil economie — și nu de Con
siliul municipal București pen
tru educație fizică și sport care, 
ca organ tehnic specializat, ar 
trebui să închirieze bazinele de 
la IEABS și să se ocupe direct 
de procesul instructiv-educativ 
al învățării înotului ? în virtu
tea inerției însă, lucrurile merg 
de mai mulți ani așa: 
C.M.B.E.F.S., mulțumit de de
grevare, lasă cursurile de înot 
de la „Tineretului", cu mii de 
copii pe vară, în seama IEABS. 
Ce s-ar întîmpla dacă acesta 
din urmă, argumentînd pe bună 
dreptate, că răspunde doar de 
latura economică și nu de cea 
tehnică a problemei, nu s-ar 
mai interesa de ele ?

Sportivii 
biicureșteni 
intimpinâ 

cu numeroase 
manifestări 

ziua de 23 August
Pe agenda competițiilor de 

masă organizate de Comitetul 
Municipal de Educație Fizică și 
Sport-București, în colaborare 
cu comitetele U.T.C. de sectoa
re, in cinstea zilei de 23 Au
gust, consemnăm citeva din ac
țiunile mai importante.

Astfel, în zilele de 3, 12, 15 
și 19 august sînt prevăzute 
crosuri, la care vor lua parte 
tineri și tinere din toate sec
toarele Capitalei. Crosurile vor 
avea loc In parcurile „Herăs
trău", „Fundeni", „Tineretului", 
pe stadionul „23 August" și ba
zele sportive Plevnei și Strău
lești.

„Ziua sportului de masă", 
acțiune organizată de asociați
ile sportive din sectorul 4 se va 
desfășura pe stadionul „Flacăra 
roșie" (20 iulie), baza sportivă 
„Chimistul" (24 iulie) și baza 
sportivă „Olimpia" (27 iulie).

„Duminici cultural-sportive", 
vor avea loc la baza sportivă 
„Firul alb" (23 iulie), stadionul 
„Metalul" (29 iulie), stadionul 
„Olimpia" (12 august), baza 
sportivă „Autobuzul" (18 august), 
stadionul „Electronica" (24 au
gust), baza sportivă „Electro
magnetică" (25 august).

„Ștafeta Eliberării", cu ple
carea de la ‘podul Băneasa și so
sirea la Stadionul „23 August", 
are loc pe ziua de 4 august, cros 
de mare amploare, la star
tul căruia se vor alinia 
sportivi calificați și începători 
din toate asociațiile și cluburile 
bucureștene.

„Cupa tineretului de la sate", 
altă manifestare de amploare și 
la care vor lua parte tineri și ti
nere din asociațiile sportive din 
cele opt sectoare se vor întrece 
la atletism, fotbal, handbal, vo
lei, frintă și ciclism. Fazele 
preliminare vor avea loc In zi
lele de 22 și 27 iulie, iar in zi
lele de 28 și 29 iulie, pe stadio
nul „Olimpia" se vor desfășura 
finalele.

în completarea programului 
de manifestări și competiții de 
masă mai notăm „Cupa Bucu- 
reștiului" (16 iulie și 4 august), 
„Cupa Diana" (16 iulie și 20 au
gust), „Cupa campionilor aso
ciațiilor sportive" (20 iulie și 10 
augustJ-Cupa „23 August" (In- 
tre 1—® august) și Cupa inter- 
străzi Ia fotbal (între 16 iulie și 
1 august).

Acest bogat program sportiv, 
la care iși vor aduce contribuția 
comitetele U.T.C.. asociațiile și 
cluburile din Capitală, vor mar
ca cu noi performanțe spor
tive marea sărbătoare de la 
23 August.

GABRIEL FLOREA

Sectorul IV
• Sala Clubului sportiv ..Olimpia" din strada Valerian 

Prescure • Popicăria „Avîntul" se află Ia dispoziția 
I.O.R.-ului 9 La Complexul „Spartac" din strada Liviu Re- 
breanu, dat parțial în folosință, continuă lucrările • Terenul 
Asociației sportive ..Flacăra Roșie" poale fl folosit și de ti
nerii de Ia „Timpuri noi" si Școala profesională * Șah, tenis 
de masă, carturi Ia Casa de cultură din strada Mircea Vodă 
și Clubul T4 e Baza sportivă a Asociației „Titan".

— în momentul de față, cam
pania lansată de către consilii
le populare ale sectoarelor, re
feritoare la organizarea bazelor 
sportive de cartier s-a încheiat. 
Citeva din punctele forte ale u- 
nei posibile hărți a Capitalei 
privind situația sportului de 
masă în marile cartiere, se 
află în Drumul Taberei, Balta 
Albă — Complexul „Șpartac" 
și Herăstrău unde, în ultimele 
două săptămini, e de semnalat o 
afluență deosebită a tinerilor mai 
ales că și I.C.A.B. a pus la dis
poziție, în zona lacurilor, am
barcațiunile sale universale. Alte 
citeva puncte importante se 
află la bazele P.T.T., C.P.C.S., 
și „Barbu Văcărescu". Ar fi fost 
ele și mai multe, dacă n-am fi 
avut de-a face cu unele dificul
tăți.

Sectorul V /
• Zonă unde se semnalează cele mai multe dificultăți ! In- j 

tirzieri la bazele U.M.G.B. și Progresul • „Parcul tineretului" ț 
a fosl abia măsurat și țărușat • La complexul sportiv Jilava J 
s-au executat doar 5 Ia sută din lucrări • In zona de agre- S 
ment Sabar nu s-a făcut nimic ! o Tinerii sectorului V vor fi f 
primiți, fără dificultăți, pe orice bază sportivă din sectoarele J 
învecinate. \

Sectorul VI
• Popicării (două) și terenuri de volei la baza de agrement 

Dumifrana • La Școlile generale : nr. 115 — amenajări pen
tru atletism ; nr. 14T — teren de fotbal ; nr. 136 — tenis de 
cimp și baschet • Handbal, volei, atletism la Baza sportivă 
„Vulcan", unde se mai execută lucrări la tribuna de beton 
(5 noi) de locuri), bituminizare și îngrădire • Baza sportivă 
U.C.R., cu cabinele și vestiarele restaurate, organizează cursuri 
de inițiere la înot • Intîrzieri la bazele sportive ale blocuri
lor Ferentari (25 la sută), și Șoseaua Sălaj (10 000 m.p.).Sălaj (10 000 m.p.).

— La care anume difi
cultăți vă referiți ?

— Institutul Proiect București, 
in cadrul sistematizării Capita
lei, a nominalizat numeroase 
baze și terenuri destinate spor
tului și mișcării în aer liber. 
S-au întocmit devizele pentru 
fiecare, s-au deschis chiar șan
tierele, dar obținerea aprobărilor 
și a hîrtiîlor necesare e destul 
de anevoioasă și de aceea unele 
lucrări începute au stagnat. Un 
exemplu : terenul asociației
sportive a Trustului de montaj- 
utilaj din cartierul Străuleștl. 
Sperăm însă să găsim înțelege
rea necesară și să depășim ope
rativ astfel de puncte de 
„strangulare", care apar mai 
mult. prin birouri și ghișee de 
registratură.

Sectorul Vil
• Tenis de masă și șah. zilnic. în 

I.P. „Luceafărul", I.S.B., Panificație, 
Giulești — două terenuri de joaca pentru copii și tineri : te
renuri suprapuse, pentru jocuri sportive • Bazele asociațiilor 
U.R.E.M.O.A.S., .,Electra", „Tehnica lemnului" se extind
• Terenul din spatele Casei de cultură Grozăvești va fi ce
dat de Institutul Politehnic și F.C.T.B.-ului • In Giulești — 
Sirbi (strada Sculptorilor 24) s-a atribuit I.S.P. un teren pen
tru fotbal • Terenul din Bulevardul Păcii (lingă PECO), pc 
Autostrada București—Pitești : CESAROM va inaugura o
bază sportivă complexă.

sălile de festivități ale 
Electrotehnica • Parcul

Sectorul VIII
• Baza sportivă Străulești : terenuri de tenis de cimp, volei, 

baschet, handbal ; bazin mic de înot, hangare de ambarca
țiuni și vestiare ® Parcul „Nicolae Băleescu" — teren de vo
lei : alte două sînt în curs de finisare • La Platforma din 
„România muncitoare" s-a amenajat un teren de handbal, iar 
la cel din Pajura s-au montat porțile • Teren de tenis de 
cimp, iluminat pentru nocturnă, la Clubul „Grivița Roșie" 
• Patru terenuri de fotbal și unul de minibaschet se află in 
aceeași zonă.

PROGRESUL (str. Dr. Staico-

I FOTBAL. Ce fac la 
t această oră diviziona- 

1 rele A ?

ISTE AU A va pleca în cursul 
zilei de azi la Brașov, unde se 
Iva pregăti sub conducerea cu

plului de antrenori Constantiu- 
Crăiniceanu. înaintea începerii 
campionatului. Steaua va parti- 

Icipa, Ia Pitești, la un turneu 
internațional ocazionat de cea 
de a 20-a aniversare a clubu- 

Ilui argeșean. Alături de Steaua 
și, bineînțeles, de F.C. Argeș, 
la turneu vor participa două 
echipe de peste hotare.

Ia Intre Ștefan Onisie și Paul 
Popescu, JIUL l-a preferat ca 
antrenor principal pe... Traian

Ilvănescu, fostul fundaș al for
mației Steauș.

• După cum am mai anun- 
Ițat, Ștefan Coidum l-a înlocuit 

pe Florin Halagian la condu
cerea echipei F.C. Argeș. în le
gătură cu această schimbare, 

I Halagian ne-a rugat să facem 
următoarea precizare : „înlocui
rea mea nu se datorește exClu- 

Isiv — așa cum s-a scris — con
flictului pe care l-am avut eu 
Dobrin...".

• RADUCANU — pe care 
I antrenorul echipei naționale, Va

lentin Stănescu, l-a exclus din 
lotul reprezentativ, pentru întîr- 
zierea cu care s-a prezentat la 
Poiana Brașov — și-a reluat an
trenamentele la Predeal, îm
preună cu coechipierii săi de la 
Rapid.

• O veste-neplăcută : Aelenei 
continuă să fie cu piciorul frac
turat în ghips. El iși va putea 
relua antrenamentele abia spre 
sfirșitul lunii august.

D. V.

CICLISM. Evoluție ne
corespunzătoare a tine
rilor pistarzi

Velodromul ,,Dinamo" din Ca
pitală a găzduit a doua reuniu
ne internațională din acest se
zon. la care au evoluat tineri 
cicliști din opt țări, cu o fru
moasă tradiție în sportul cu pe
dale. Respectiv, timp de trei 
zile s-a desfășurat competiția 
internațională de pistă „Cupa 
Prieteniei", avînd în program 
probele clasice de viteză. 1000 
m. cu start de pe loc, viteză 
tandem. 4 000 m. urmărire in
dividuală și pe 'echipe. Au avut

loc dispute spectaculoase și e- 
chilibrate, încheiate cu unele 
rezultate tehnice bune. îndeo
sebi, au reținut atenția pistarzii 
din U.R.S.S., Polonia și R. D. 
Germană, care au demonstrat o 
bună pregătire, reușind în final 
să ocupe locuri fruntașe. Pro
bele de viteză și urmărire indi
viduală au fost cîștigate de ci
cliștii sovietici N. Tarasov și 
Tooma Urmas, iar tînărul pis- 
tard german E. Raasch a ter
minat învingător in cursa de 
1 000 m.

Din păcate, tinerii noștri pis
tarzi ne-au dat foarte puține 
satisfacții.

POLO. Echipa României 
învingătoare în derbiul 
cu formația Ungariei

Turneul internațional de polo, 
dotat cu trofeul „Cupa Bucu- 
reștiului", s-a încheiat ieri la 
amiază, o dată cu disputarea 
derbiului dintre selecționata 
României și puternica echipă a 
Ungariei, care se aflau neîn
vinse după cele cinci zile de 
•concurs. Acestea au dispus, în 
partidele precedente, de selec
ționatele Olandei, Poloniei. Spa
niei și formația de juniori a 
țării noastre. Așadar, câștigătoa
rea trofeului avea să fie cunos
cută în ultima partidă, de ieri, 
care a atras un număr mare 
de spectatori. Acest meci deci
siv a confirmat așteptările, ofe- 
rindu-ne o dispută pasionantă, 
cu multe acțiuni atractive. Pri
mele două reprize s-au desfășu
rat sub semnul unui echilibru

de forțe. De altfel, tabela de 
maraj a indicat un scor egal : j 
4—4. în ultima parte a meciu- | 
lui. poloiștii noștri au inițiat o ’ 
serie de atacuri eficace, reușind . 
să termine învingători, cu 6—5 I 
(1—1, 3—3, 1—0, 1—1), cucerind | 
trofeul pus în joc. Pentru echi
pa României au înscris : Viorel I 
Rusu, Claudiu Rusu, Dinu Po- I 
pescu și Adrian Nastasiu, de ’ 
două ori. .

M. L.

VOLEI Tu rneul interna-. 
țional de juniori „Tro-1 
feul Vîlcei"

Timp de 4 zile, la Rm. Vilcea I 
s-au desfășurat întrecerile Tur- 1 
neului internațional de volei ■ 
juniori dotat cu „Trofeul Vilcei" I 
la care au participat reprezen- I 
tativele Bulgariei, Cehoslova
ciei, Ungariei, Olandei și Roma- I 
niei (cu două formații).

După o pasionantă dispută 
care a fost urmărită de un I
mare număr de spectatori și I 
care s-a purtat in limitele • 
disciplinei sportive, locul I a re- . 
venit echipei României I, an- ] 
trenată de profesorul Lauren- I 
țiu Stilea și dr. Traian Căldare,

La festivitatea finală, in afara t 
trofeului, organizatorii au a- I 
cordat și premii individuale ce- ' 
lui mai bun jucător (C. Bădiță ■ 
— România), celui mai bun ri- I 
dicător (Mihai Tudose — Romă- I 
nia), celui mai complex jucă
tor (Ianoș Katona — Ungaria), I 
celui mai tinăr jucător (Ivelin | 
Nicolov — Bulgaria).

DORU MOTOC I

• Duminică dimineața a fost 
continuată partida dintre Ilie 
Năstase (România) și Patrick 
Proisy (Franța) din cadrul se
mifinalelor campionatelor inter
naționale de tenis ale Elveției 
de la Gstaad, care fusese între
ruptă în ajun. Tenișmanul ro
mân a cîștigat cu 'scorul de 
6—4. 6—3, 6—4 calificîndu-se în 
finală. El urmează să-1 întîl- 
nească pe australianul Roy 
Emerson. Din cauza ploii, fina
lele nu au putut avea loc du
minică după-amiază, fiind ami
nate pentru luni.

★

Duminică, la Sofia, selecțio
natele de tenis ale României 
au repurtat un frumos succes, 
cîștigînd campionatul balcanic. 
După ce a învins cu 2-1 echipa 
Iugoslaviei, selecționata mascu
lină a țării noastre a dispus in 
ultimul joc cu 2-1 de echipa 
Greciei. Echipa feminină a în
trecut cu 3-0 echipa Iugoslaviei, 
în urma acestor succese, selec
ționatele României au intrat in 
posesia trofeelor.

• Duminică au luat sfîrșit în
trecerile tradiționalei competiții 
internaționale de canotaj acade
mic „Regata Lucerna". în 
proba de 2 fără cîrmaci echipa
jul României s-a clasat pe locul 
doi cu 6’ 50” 80/100 după echipa
jul R. D. Germane — 6’ 44” 
64/100. în această probă. Oantâ 
și Grumezescu s-au comportat 
remarcabil, demonstrînd un real 
progres. în cursa de 2 plus 1 a 
terminat învingător echinaitil
R. D. Germane — 7’ 12” 60/100. 
Echipajul României a ocupat 
locul trei.

• Echipa de box amator a
S. U.A. a părăsit New York-ul. 
plocind spre Rucurești. în vede
rea celor două întîlniri pe care 
le va susține cu selecționata 
României, la 19 și 21 iulie. Au 
făcut deplasarea următorii pu- 
giliști (în ordinea celor 11 ca
tegorii) : Albert Sandoval, Ja
mes Livingston, Mike Hess. 
Milt Watkins, Hovard Davis 
Randy Shield. Bill Tuttle. Je
rome Benett. Russell Flickling 
Tommy Brooks. Jim Chapman. 
Cel mai tinăr component al e- 
chinei este Milt Watkins (16 
ani). in timn ce ..veteranul", 
greul Jim Chapman, are 21 de 
ani.

• Selecționata de tineret a 
țării noastre care va întilni joi 
pe ringul patinoarului artificial 
„23 August" din Capitală echi
pa similară de box a S.U.A. și-a 
încheiat practic pregătirle., Echi- 
pa va avea următoarea comoo- 
nență în ordinea categoriilor: 
Paul Dragu, Niță Robu, Alexan
dru Barbu, Viorel Soroceanu, 
Carol Hajnal, Dumitru Truță. 
Damian Cimpoieșu. Ion Radu
lescu. Mircea Săndulescu, Mir
cea Simon și Dumitru Căpă- 
țînă.

• Au luat sfîrșit campiona
tele internaționale de tenis ale 
Suediei desfășurate la Baastad. 
în finala probei masculine, a- 
mericanul Stan Smith l-a în
vins cu 6—4. 6—1, 7—6 pe spa
niolul Orantes.



■

problemelor aflate în dezbaterea 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare.

constructive
ale R.P.D. Coreene

Noi propuneriMASACRELE 
COLONIALISTE

DIN MOZAMBIC
Kurt Waldheim 

își exprimă 
profunda îngrijorare
Un purtător de cuvint al 

Organizației Națiunilor Unite a 
exprimat profunda îngrijorare a 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, în legătură cu 
noile știri privind masacrele 
comise de trupele portugheze in 
Mozambic — transmite agenția 
Associated Press. El a mențio
nat că Waldheim urmărește în
deaproape situația din Mozam
bic.

Tntr-o declarație făcută la Lu
saka. secretarul general al Or
ganizației Unității Africane, 
Nzo Ekhangaki, a condamnat 
masacrarea de către trupele co
lonialiste portugheze a unui nu
măr de 400 de persoane din sa
tul mozambican Wiriyamu. El 
a arătat că acesta este un 
nou act detestabil al admini
strației colonialiste portugheze, 
care. în neputința de a infringe 
mișcarea de eliberare din Mo
zambic, recurge la represalii 
împotriva populației civile, in
clusiv a femeilor și copiilor.

CUNOSCUTUL săptămînal 
britanic „Observer" citează în 
ediția sa de duminică un ra
port întocmit de un grup de 
misionari spanioli, în care se 
relevă că trupele colonialiste 
portugheze au comis la 16 de
cembrie, anul trecut, un alt a- 
sasinat în masă în Mozambic, 
omorind 53 de locuitori pașnici, 
între care femei și copii, din 
satul Chawola.

Perspective favorabile 
pentru securitatea 

europeană
Declarațiile ministrului de externe finlandez

într-un interviu acordat publicației „Suomenmaa", minis
trul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, a sub
liniat că prima etapă a Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, desfășurată la Helsinki, a îndreptățit spe
ranțele puse în ea.

Surpriza 
la

Rosada*
Demisia lui Campora 

deschide drumul reve
nirii lui Peron la putere
50 de zile au trecut de la 

fastuoasa sa instalare la „Casa 
Rosada" și Hector Campora a 
abandonat funq|ja supremă din 
stat. O scurtă ceremonie și o 
dezbatere parlamentară mai 
lungă au încheiat in condifiuni 
pufin obișnuite cariera preziden
țială a lui Sector Campora. De 
obicei. „Casa Rosada" este pără
sită fie după o bătălie electora
lă pierdută, fie după o lovitură 
de stat. Campora se retrage din 
propria voință, după ce scru
tinul popular îi dăduse posibili
tatea să verifice în mod strălu
cit dimensiunile popularității 
sale.

Demisia președintelui argenti
nian a avut efectul unei „lovi
turi de teatru" la Buenos 
Aires. Corespondentul agenției 
FRANCE PRF.SSE afirmă că 
opinia publică argentiniană a 
fost surprinsă de această deci
zie. Gestul Iui Campora se în
scrie. totuși, in logica politicii 
peroniste și, fără îndoială, este 
finalul unei operațiuni minuțios 
pregătite. Campora a intrat in 
bătălia prezidențială sub stin
dardul peronismului pentru că 
Peron nu a putut-o face deoare
ce liderii militari impuseseră 
condiții drastice. Principalul 
atuu al lui Campora a fost toc
mai încrederea pe care Peron 
i-a acordat-o în toate împreju
rările. Alegerile i-au readus la 
putere pe peroniști. Fără, însă,

El a evidențiat faptul că mi
niștrii de externe ai celor 35 de 
state care au participat la Con
ferința de la Helsinki au întărit 
recomandările consultărilor pre
gătitoare multilaterale desfășura
te anterior în capitala finlan
deză.

în legătură cu următoarele 
etape ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
dintre care cea de-a doua ur
mează să se deschidă în septem
brie, la Geneva, Ahti Karjalai
nen a amintit că, la Helsinki, 
s-a exprimat dorința ca a treia 
fază a Conferinței să-și încheie 
lucrările încă în acest an, apre
ciind că există perspective fa
vorabile pentru aceasta.

Șeful diplomației finlandeze a 
opinat, totodată, că, în prezent, 
contactele personale între șefii 
de stat și de guvern au o tot 
mai maie însemnătate, aducînd o 
contribuție pozitivă la rezolvarea

Skylab : numărătoarea 
inversă...

• NUMĂRĂTOAREA inversă 
premergătoare lansării celui 
de-al doilea echipaj spațial a- 
merican din cadrul misiunilor 
..Skylab" a fost programată să 
înceapă duminică ora 23,00, ora 
locală (luni, ora 5 dimineața, 
ora Bucureștiului), la Cap Ke
nnedy — a anunțat un purtător 
de cuvint al N.A.S.A.

Echipajul misiunii „Skvlab- 
2". format din Alen Bean, Owen 
Garriott și Jack Lousma. care 
urmează să fie lansat la 28 iu
lie, va rămîne la centrul spațial 
de la Houston pînă la 26 iulie, 
dătă la care se va deplasa, în 
vederea începerii călătoriei spa
țiale, la Cap Kennedy.

*
După încheierea celei de-a 

șaptea sesiuni a convorbirilor 
dintre Societățile de Cruce Roșie 
din Nordul și Sudul Coreei, la 
Phenian a avut loc o conferință 
de presă. Purtătorul de cuvînt al 
delegației R.P.D. Coreene a ară
tat că, în cadrul acestei sesiuni, 
partea nord-coreeană, a propus 
publicarea de către cele două 
părți a unei declarații comune, 
constînd din următoarele cinci 
puncte : Abolirea de către Admi
nistrația de la Seul a „legilor 
anticomuniste" în vigoare, care 
stipulează condamnarea partiza
nilor altor idei, idealuri și siste
me politice nerecunoscute ofi
cial ; interzicerea tuturor activi
tăților „anticomuniste" și dizol
varea organizațiilor „anticomu
niste" ; recunoașterea inviolabili
tății persoanelor, partidelor și or
ganizațiilor care activează pentru 
ușurarea suferințelor compatrio- 
ților și asigurarea libertății de 
exprimare, de presă, de întrunire 
și de mișcare pentru cetățenii 
din ambele părți ale țării ; luarea 
unor măsuri active pentru elimi
narea actualei stări de opoziție 
militară și a tensiunii care împie
dică circulația și contactele li
bere ale compatrioților dispersați 
în Nord și Sud și amenință 
pacea ; asumarea de către cele 
două organizații de Cruce Roșie 
a obligației de a interveni în 
scopul garantării, — prin măsuri 
juridice și administrative — pu
nerii în practică a acestor 
clauze.

O imagine din R.D. Vietnam : membri 
tuind cu

• CEL DE-AL III-lea Con
gres al partidului de guvernă- 
mint din Guineea Ecuatorială — 
Partidul Unic Național (P.U.N.) 
— a aprobat noua constituție a 
tinerei republici africane. Con
stituția consacră faptul că Gui
neea Ecuatorială este o republi
că de tip prezidențial, in care 
puterea legislativă aparține A- 
dunării Naționale. Prin legea 
fundamentală a țării, munca 
este proclamată obligație a tu- 
tuturor cetățenilor.

La propunerea unei comisii 
speciale, Congresul a hotărît 
schimbarea numelui celui mai 
mare oraș al țării — Santa Isa
bel — în Malabo, numele unui 
erou național. S-a hotărît, de 
asemenea, ca o altă denumire 
rămasă din vremea dominației 
spaniole — aceea a principalei 
insule componente a teritoriului 
țării, Fernando Po — să fie și 
ea schimbată, insula urmînd să 
se numească Macias Neguema.

ai cooperativei Minh Sinh din districtul Thanh efec- 
hărnicie muncile agricole .

Lupte violente

• Acțiuni ofensive ale patrioților 
cambodgieni © Proiectul de rezoluție 

al senatorului Cliford Case
La sfîrșitul săptămînii trecute, forțele patriotice cambod

giene au continuat atacurile contra pozițiilor trupelor regi
mului de Ia Pnoni Penh, lupte violente avînd loc în zonele 
din jurul capitalei khmere.

să-l instaleze la „Casa Rosada" 
pe Peron. Mai rămăsese, deci, o 
singură problemă : deschiderea 
drumului spre prerogativele 
prezidențiale pentru fostul con
ducător al Argentinei, a cărui 
audientă in opinia publică s-a 
dovedit a fi intactă chiar după 
anii lungi de exil.

întîlnirea Campora-Peron care 
a prefațat reîntoarcerea genera
lului Ia Buenos Aires a stabilit, 
desigur. întreaga evoluție la care 
asistăm. în zilele acelea circulau 
zvonuri despre neînțelegeri, des
pre umbre care ar plana asupra 
relațiilor dintre cei doi oameni 
politici. Dar Peron a elogiat în 
termeni de o căldură remarcabi
lă „extraordinarul gest" al lui 
Campora iar acesta a mărturisit 
în mesajul către națiune că n-a 
avut in nici un moment alt scop 
decît a reda lui Peron posibili
tatea de a conduce Argentina.

Reîntoarcerea definitivă Ia 
putere a Iui Peron a devenit 
efectiv posibilă prin demisia lui 
Campora. Adunarea legislativă, 
pentru prima oară în analele ei, 
a ales un președinte ad-interim 
în persoana lui Râul Lastiri, 
președintele Camerei Deputat
ion Un nou guvern a fost alcă
tuit in cea mai mare parte din 
membrii vechiului cabinet. în 
aproximații’ 30 de zile o nouă 
consultare electorală va avea loc. 
Cu o voce în care ascultătorii 
au descifrat emoția. Peron a 
anunfat că a acceptat propune
rea de a candida la președinție 
și de a-și consacra — precum a 
spus ci — „ultimele eforturi 
destinului Argentinei". Genera
lul în vîrstă de 77 de ani a 
chemat la unitatea tuturor ar
gentinienilor, pentru restabilirea 
linistei în țară.

Desigur, dincolo de spectacu

lozitatea momentului, preocu
pările principale vizează per
spectivele politice. Cine va fi 
vice-președinte ? Uncie surse 
pretind că a doua funcție în stat 
ar putea fi propusă lui Ricardo 
Balbin, liderul partidului radical, 
care este cea mai importantă 
mișcare politică din Argentina 
după partidul justițialist al Iui 
Peron. Dar, după cum se arată 
într-o corespondență a agenției 
FRANCE PRESSE, „nimic n-a 
fost încă decis". în primul rînd 
sînt semne de întrebare in ceea 
ce privește dorința radicalilor 
(sau a unora dintre ei) de a se 
alinia sub drapelul peronist. In 
al doilea rînd nici pozițiile pe- 
roniștilor nu sint uniforme. Re
venirea lui Peron va avea drept 
rezultat probabil o stringere a 
rîndurilor justițialiste. Se speră 
că autoritatea generalului va fi 
de natură să diminueze neînțe
legerile și să faciliteze sarcina 
unificării tuturor eforturilor 
pentru o cotitură în politica ar
gentiniană.

Deocamdată în Argentina 
domnește calmul și sînt grăbite 
pregătirile pentru apropiatele 
alegeri care se vor desfășura pe 
baza principiului majorității 
simple. Puternica Confederație 
Generală a Muncii a anunțai, 
prin secretarul ei general, că 
susține candidatura Iui Peron. 
TUtimuI scrutin a dezvăluit, de 
altfel, forța justițialiștilor. O sin
gură necunoscută ar rămîne în 
ecuația argentiniană : atitudinea 
armatei. Trupele se găsesc în 
cazărmi iar comandanții lor, 
care au lăsat întreaga putere 
civililor, n-au intervenit în nici 
un fel în desfășurarea ultimelor 
evenimente.

EUGENIU OBREA

Acțiunile ofensive ale patrio
ților au vizat întreg perimetrul 
defensiv al forțelor inamice afla
te la Pnom Penh, luptele desfă-

G ® ® ® •
PE SCURT• PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT

• CONSILIUL Securității Na
ționale al Turciei, întrunit sub 
președinția șefului statului, 
Fahri Korutiirk, a recomandat 
ridicarea legii marțiale in pro
vincia Siirt, prelungirea ei cu o 
lună în 
cu două ___  _ ______ __
kara și Istanbul — informează 
agenția ~ 
mandare urmează să fie exami
nată de guvern și supusă spre 
aprobare parlamentului, care va 
fi convocat în sesiune specială 
la 26 iulie, cînd expiră legea 
marțială.

Instituirea legii marțiale a 
fost decretată în aprilie 1971, 
inițial în 11 provincii ale Tur
ciei.

provincia JDiyarbakir și 
luni în provinciile An-

Reuter. Această reco-

Creșterea costului 
vieții în Anglia 

Comisia pentru prețuri 
creată de guvernul conser
vator britanic în scopul con
tracarării efectelor inflației 
a ajuns Ia concluzia că, în 
Marea Britanie, are loc 
scumpirea unui număr cres- 
cind de bunuri de consum.

Raportul dat publicității de 
comisie subliniază că cele 
mai accentuate creșteri de 
prețuri au afectat costul căr
nii. peștelui, fructelor și le
gumelor, înregistrindu-se tot
odată, o scumpire a chirii
lor.

Violente furtuni 
în Italia

Convorbiri
americano —

e FURTUNI de o violență ex
cepțională, însoțite de ploi to
rențiale, s-au abătut sîmbătă a- 
supra unor zone din Italia, pro- 
voeind pagube considerabile la 
Milano și Torino. Subsolurile 
mai multor clădiri au fost inun
date. Trăsnetele au dat naștere 
unor incendii. în zonele rurale, 
grindina a distrus parțial cul
turile. Un mare număr de ar
bori au fost desrădăcinați.

Furtuni puternice s-au 
bătut la sfîrșitul acestei săp- 
tămînl și asupra regiunii sud- 
estice a Franței.

șurîndu-se la distanțe de 10—20 
kilometri de oraș. în zonele 
Kompong Kantout și Kompong 
Tuol, aflate la 20 kilometri de 
capitală, în apropierea impor
tantei șosele nr. 3, atacurile pa- 
trioților au silit inamicul să se 
retragă lăsînd pe cîmpul de 
luptă importante cantități de ma
teriale 
S.U.A.
truge 
pentru 
tuia
Aviația americană 
de asemenea, 
importante 
lonnoliste încercuite de 
în zona Bat Deng, din 
capitalei.

Alte acțiuni de luptă 
tante ale patrioților khmeri s-au 
produs în regiunea fluviului 
Mekong și a rîului Bassac, unde 
au fost atacate convoaie fluviale 
ale inamicului.

militare, iar avioane ale 
au intervenit spre a dis- 
armamentul abandonat, 
a evita capturarea aces- 

de către patrioții khmeri, 
a intervenit, 

în sprijinul unor 
efective militare 

patrioți 
nordul

impor-

• COMISIA pentru probleme 
externe a Senatului american a 
adoptat un proiect de rezoluție 
care interzice finanțarea unor 
operațiuni militare în Indochina 
întreprinse de terțe țări. Inițiato-

japoneze
* DUMINICA a sosit la To

kio secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, care conduce 
delegația americană la sesiunea 
Comitetului Japonia-S.U.A. pen
tru comerț și probleme econo
mice, ce se va desfășura luni 
și marți în capitala niponă. Vor 
fi examinate, după cum infor
mează agenția ASSOCIATED 
PRESS, raporturile comerciale 
și economice japono-americane, 
evoluția comerțului internațio
nal în ultimul an, inclusiv a 
situației monetare, precum și 
probleme privind negocierile, 
comerciale și monetare din ca
drul GATT și Fondului Monetar 
Internațional, preconizate să se 
desfășoare în septembrie, sepa
rat, la Tokio și Nairobi.

Majorări de prețuri 
în Austria

• ÎN AUSTRIA au fost ma
jorate prețurile Ia o serie de 
produse alimentare, precum și 
costul transportului cu taxiul. 
Potrivit relatărilor presei, pre
turile la peștele congelat și lâ 
piinca albă au crescut cu 5 la 
sută. Costul transportului cu ta
xiul s-a majorat cu 10 la sută.

Deschiderea festivalului 

panafrican a! tineretului
O grandioasă festivitate, orga

nizată duminică după-amiază pe 
stadionul olimpic „El Menzah" 
<lin Tunis, a marcat începerea 
primului festival panafrican al 
tineretului, care se desfășoară 
în capitala tunisiană pînă la 22 
iulie, sub deviza „Independență- 
unitate-solidaritate". Peste 4 000 
de tineri, reprezentînd circa 34 
de țări africane și mișcări de 
eliberare de pe acest continent, 
și-au dat întîlnire la marele 
complex sportiv, pavoazat cu 
drapelele de stat ale țărilor 
participante.

Festivitatea a început prin 
intonarea imnului festivalului și 
a imnului țării gazdă, după care, 
rînd pe rînd, delegațiile de ti
neret ale țărilor participante 
au defilat prin fața tribunelor 
oficiale, unde se aflau preșe
dintele Tunisiei, Habib Bourgui- 
ba, primul ministru, Hedi Nou- 
ira, membrii guvernului tuni
sian și ai Biroului Politic al 
Partidului Socialist Desturian, 
precum și reprezentanți ai unor

organizații internaționale și a- 
fricane, organizații naționale de 
tineret. Din țara noastră este 
prezentă o delegație condusă de 
tovarășul Constantin Boștină, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.. președintele Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. Printre invi
tați s-a aflat, de asemenea am
basadorul României la Tunis, 
Marin Rădoi.

Luind cuvintul, Cisseko Sekou, 
secretar general al Mișcării pan- 
africane a tineretului, a invitat 
pe președintele Tunisiei, Habib 
Bourguiba, să/declare deschis 
primul festival panafrican al 
tineretului. Proelamînd începe
rea oficială a acestei mari reu
niuni a tineretului african, șeful 
statului tunisian i-a salutat pe 
participant, adresîndu-Ie uti 
mesaj de prietenie, unitate, co
laborare, de succes în înfăptui
rea mărețelor idealuri de liber
tate. pace și progres — impera
tivele majore ale întregii lumi 
contemporane.

rul acțiunii, senatorul Clifford 
Case, a precizat că scopul el este 
de a se ajunge la certitudinea că 
Statele Unite nu vor continua să 
furnizeze fonduri, direct sau in
direct, pentru operațiuni în sud- 
estul asiatic.

Agenția Reuter relevă că pre
zentarea ți aprobarea de către 
comisie a rezoluției senatorului 
Case tinde să evite eventuala 
sprijinire a regimului de la Pnom 
Penh, prin trimiterea de trupe 
mercenare tailandeze ori acțiuni 
ale aviației saigoneze, după 15 
august, dată la care Administra
ția s-a angajat să sisteze acțiuni
le militare în Indochina sau să 
ceară aprobarea prealabilă a 
Congresului, în eventualitatea 
continuării lor.

• TAILANDA a anunțat du
minică reevaluarea monedei na
ționale — baht — cu 4 la sută. 
Potrivit acestei hotăriri, care a 
intrat imediat în vigoare, noua 
valoare a monedei tailandeze 
în aur a fost fixată la 0,0368331 
grame, față de paritatea ante
rioară de 0,0354164 grame.

Viitorul grefelor cardiace
Barnard: ,,Va fi dificil să se amelioreze 

tehnica operatorie"
Simbăta trecută au început, în localitatea italiană Fiuggi. afla

tă la sud de Roma. lucrările unui simpozion internațional în 
problema grefelor cardiace, cu participarea unor somități in 
materie. între care dr. Christian Barnard, cel care a realizat, 
cu șase ani in urmă premiera mondială a grefelor de acest fel.

în cursul dezbaterilor consacrate metodei chirurgicale optime, 
doctorul Barnard — care a subliniat că rămîne partizanul gre
felor — a afirmat, totodată, că va fi dificil să se amelioreze teh
nica operatorie pe care o folosește și a apreciat că cercetările 
ar trebui să fie aprofundate în domeniul farmacologic : relevind 
importanța selecționării pacienților și a organelor grefate. Bar
nard a apreciat că. prin perfecționarea medicamentelor imuno- 
logice. rezultatele vor deveni mai bune și de durată.

Un specialist din Canada, dr. Guttman, a apreciat, la rindul 
său, că suprimarea imunității specifice constituie obiectivul 
principal in cercetările asupra grefelor și a propus ca țesuturile 
a căror corolare este negativă pe plan clinic să fie identificate 
și clasificate.

Un alt cardiolog de renume, prof. Dubost din Paris — care, 
după practicarea mai multor grefe, se declarase, în ultimii ani, 
partizanul inimilor artificiale — s-a arătat, la simpozion, din 
nou favorabil soluției grefelor cardiace, menționînd că discipolii 
săi continuă, în capitala franceză, să efectueze grefe de cord.

Papua-Noua Guinee este denumirea unor te
ritorii din apropierea Australiei cu o adminis
trație și capitală, Port Moresby, comune. Popu
lația de aproximativ 2,5 milioane a militat ani 
de-a rîndul pentru ieșirea de sub tutela Austra
liei și obținerea independenței, deziderat care 
se va concretiza chiar în acest an, în luna de
cembrie.

Papua-Noua Guinee: 
în ajunul independenței

O englezoaică în1 vîrstă de 
26 ani, Charmaine Johnstone, 
se pregătește să efectueze 
o traversare solitară a At
lanticului, în ambele sensuri, 
fără escală Navigatoarea și-a 
proiectat singură ambarca
țiunea, pe care a denumit-o 
„Tamborada".

• BRAZILIA va participa la 
programul de prospectare și ex
ploatare a regiunilor petrolifere 
ecuadoriene — a anunțat, la 
Quito, ministrul resurselor na
turale al Ecuadorului, Gustavo 
Jarrin Ampudia. relatează a- 
genția Inter Press Service 
(I.P.S.). în prima etapă vor fi 
efectuate importante prospec
țiuni geologice în regiunea plat
formei submarine din golful 
Guayaquil, unde se găsesc cele 
mai importante zăcăminte de 
gaz natural din Ecuador.

D
iversele grupe et
nice. vorbind mai 
multe limbi, sint 
răsfirate pe cîteva 
insule dintre care 
cea mai mare e do
minată de munți 

stîncoși și trecători inaccesibile. 
Odinioară paradisul antropo
logilor, insulele sînt de vreo 
30—40 de ani punct de atracție 
pentru turiști și businessmeni 
străini. Viitorul politic și econo
mic al teritoriului care își va 
căpăta independența se pregă
tește in prezent și nu fără unele 
greutăți. Deși va avea Un gu
vern propriu, controlul asupra 
afacerilor externe și apărării va 
fi asumat de Australia. Camera 
Adunării, forul legislativ, ca și 
consiliile locale, vor fi înzestrate 
cu mai multă autoritate, dar ele 
sint la ora actuală dominate de 
prezența australienilor care re
prezintă un procentaj infim în 
comparație cu populația băști
nașă de melanezieni (98 la sută). 
In anii care s-au scurs de cînd 
Noua Guinee este teritoriu sub

tutela O.N.U. și în administra
ția Australiei și de cind Papua 
are statut de teritoriu al Com- 
monvvealth-ului australian, au 
fost formate puține cadre de 
conducere cu experiență, fapt

limba „Pidgen", viu colorată, a 
acționat ca un element de uni
ficare. Pidgen este un hi
brid din engleza simplă, co- 
locvială, citeva zeci de cu
vinte germane (rausim pro
vine din „raus" — ieși afară — 
folosit desigur, deseori, de marii 
proprietari de pămînt germani, 
la începutul secolului) cuvinte 
locale pentru plante și animale, 
termeni proprii limbii austra
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• Asaltul companiilor străine

care își pune amprenta negativ 
asupra vieții politice din insule. 
Pe de altă parte, diferențele 
dintre grupurile etnice au fosi 
accentuate de incursiunile mi
sionarilor catolici și protestanți 
care au încercat să atragă a- 
depți. incurajind rivalitatea din
tre Clanuri și citeodată chiar 
distrugînd mărturii de artă ca 
sculpturile Sepik, pentru că lc 
considerau obscene. Dacă cul
tele religioase au produs mai 
multă dezbinare decît credință,

liene care nu apar în engleză 
etc. Acest amestec original de 
limbi care prezintă.și unele cu
riozități (femeie se spune : mary 
după numele englezesc, Maria, 
și copil — monkey — maimuță, 
termen folosit citeodată în de- 
rîdere de albi pentru copii) 
este, incontestabil, un mijloc de 
comunicare intre toți locuitorii.

Mulți australieni s-au îmbo
gățit aici. Băncile, companiile 
de asigurare, magazinele le a- 
parțin în exclusivitațe. Băștina

șii n-au voie să cultive anumite 
cereale care ar concura exportul 
țării tutelare. în ultima decadă, 
in lipsa unor legi protecționiste, 
capitalul japonez s-a infiltrat in 
insule, in căutare de materii 
prime foarte ieftine, cherestea 
și pește. Japonezii n-au cumpă
rat pămînt, ci dreptul pe 30 de 
ani de a tăia pădurile. Locuito
rii din „Teritoriu", cum denu
mesc ei înșiși insulele, n-au 
fost niciodată consultați asupra 
soartei bogățiilor lor naturale, 
în anii din urmă, nemulțumirea 
lor a luat proporții : nimeni nu 
se îngrijește de împădurirea 
masivilor ; traulerele japoneze, 
folosind metode foarte eficiente, 
pescuiesc cantități uriașe de 
tună, sărăcind apele pescarilor 
indigeni. Promisiunile incluse în 
declarații comune australiano- 
japoneze de a construi o fabrică 
de hirtie Ia Madang și o fabrică 
ele conserve au rămas simple 
intenții. Trei mari companii ja
poneze au pescuit în virtutea 
dreptului de „supraveghere a a- 
■pelor" 17 000 tone de pește în 
1972 în valoare de 5 milioane 
de dolari și dacă ar fi existat 
o fabrică de conserve valoarea 
lor s-ar fi ridicat la 25 milioane 
dolari. Dar așa cum se prezintă 
situația în momentul de față, 
tot ceea ce a primit „Teritoriul"

a fost 5 dolari pe tona de pește. 
Și încă un motiv de nemulțu
mire : mina de cupru de pe in
sula Bougainville (una dintre 
cele mai mari din lume), con
dusă de o sucursală a corpora
ției multinaționale „British Rio 
Tinto Zinc" ar putea asigura, 
conform unui calcul, jumătate 
din venitul întregii țări in pri
mii ani de după independență, 
dacă guvernul ar prelua cel 
puțin 20 la sută dintre acțiuni.

Recent, companii petroliere a- 
mericane s-au interesat de pe
trolul din insula Buka și din a- 
pele limitrofe. Ca și în cazurile 
precedente, locuitorii „teritoriu
lui" au opus rezistență încercă
rilor de prospecțiuni pe pămîn- 
turile lor, așa incit specialiștii 
americani au trebuit să se re
tragă cu elicopterele. In ciuda 
diferențelor etnice, locuitorii 
sînt unanimi in a condamna 
speculațiile pe care businessme
ns străini le fac cu bogățiile 
lor naturale deosebit de însem
nate. De aceea, ei așteaptă cu 
justificată nerăbdare proclama
rea independenței și negocierile 
cu firmele străine, în sensul u- 
nei largi participări la valorifi
carea propriilor lor bogății.

DOINA TOFOR

Soarele 
și omul 
Proiecte îndrăznețe 
ce tind să devină 

realitate
„Soarele in slujba omu

lui". Aceasta a fost tema co
municărilor științifice șl a 
discuțiilor din cadrul lucră
rilor Congresului internațio
nal încheiat de curînd la 
Paris, organizat sub auspi
ciile UNESCO. Timp de cî
teva zile, peste 600 de spe
cialiști și ingineri din aproa
pe 70 de țări au trecut în 
revistă uu număr considera
bil de sisteme imaginabile 
de folosire a energiei sola
re, de la cele mai modeste 
instalații de încălzire indivi
duale. pînă Ia proiecte gi
gantice privind realizarea 
unor impresionante stații 
spațiale, capabile să furni
zeze energia necesară sa
tisfacerii consumului tutu
ror țărilor. Cind se pune în
trebarea dacă nu va apare o 
criză de energie în viitor, nu 
este de mirare că, în ultimii 
ani, specialiștii și-au orien
tat cercetările în scopul des
coperirii unor noi surse de 
energie. Așa se face că Soa
rele a încetat să mai fie un 
astru ce preocupă doar sa- 
vanții. Tot mai mulți ingi
neri și tehnicieni își dedică 
eforturile proiectării unor 
aparataje care să facă posi
bilă exploatarea la dimcl 
siunile necesare ale energiei' 
solare. practic nelimitate, 
pentru ca în viitor să fie 
satisfăcute cerințele energe
tice mereu sporite ale tutu
ror statelor. S-a calculat că, 
în fiecare secundă Soarele 
proiectează pe Pămint 180 
mii kilowați, ceea ce înseam
nă că pentru a satisface to
talitatea nevoilor de energie 
pe continentul american în 
anul 2 000, este suficientă 
captarea energiei solare pe 
0,5 Ia sută din teritoriul res
pectiv. De asemenea, s-a 
calculat că, în fiecare secun
dă, Soarele „arde" în reac
țiile de fuziune termonu
cleară 4,5 milioane de tone 
hidrogen. Ori fiecare gram 
de hidrogen, transformat în 
energie nucleară, este echi
valent cu combustibilul ob
ținut din 3 000 tone de căr
bune sau cu 25 milioane 
kw/h de electricitate.

Pentru prima dată s-a pus 
problema exploatării ener
giei solare în urmă cu 20 de 
ani. Dar atunci s-a ajuns Ia 
concluzia că pentru a capta, 
depozita și transforma a- 
ceastă energie este necesară 
o tehnologie extrem de mo
dernă și costisitoare. To
tuși, între timp, specialiștii 
au realizat unele proiecte, 
de dimensiuni și capacități 
reduse. De pildă, „cuptorul 
solar" al profesorului fran
cez Felix Trombe, construit 
la Ocleillo, produce tempera
turi de peste 3 000 de grade. 
Alte instalații au o funcțio
nalitate practică. Cercetăto
rii americani sint pe cale de 
a pune la punct un sistem 
de încălzire a apei piscine
lor din statul Florida. Tot 
un profesor francez, Pierre 
Girardier, a realizat o insta
lație de pompare a apei din 
adîncuri și acest lucru in 
regiuni cum este Sahara.

Piedica pe care au întîm- 
pinat-o specialiștii nu era a- 
ceea de a imagina instalații 
capabile să utilizeze ener'-,. , 
solară, ci mijloacele de cap
tare a acestei energii. în 
momentul de față se consi
deră că sînt mai mari po
sibilități de realizare a cen
tralelor electrice solare. 
Captarea energiei solare ar 
fi posibilă prin intermediul 
unor oglinzi, panouri solare. 
Dificultățile constau, deo
camdată, în mărimea uriașă 
pe care ar avea-o aceste pa
nouri. De asemenea, faptul 
că cerul nu este totdeauna 
senin ca și alternanța dintre 
zi și noapte, fac ca randa
mentul panourilor captatoa
re să scadă considerabil. 
Pentru înlăturarea acestor 
obstacole, profesorul Peter 
Glaser, a propus un proiect 
ce a fost considerat chiar și 
de specialiști destul de în
drăzneț. Este vorba de o 
centrală solară plasată pe or
bită geostaționară și care ar 
produce o energie de pînă la 
15 00(1 megawați. Această e- 
nergie ar fi transmisă pe pă
mînt sub formă de micro
unde radioelectrice. De data 
aceasta, obstacolele vin de 
la greutatea prea mare pe 
care ar avea-o o asemenea 
centrală (după un proiect a! 
N.A.S.A., în jur de 13 090 
tone) și nu există încă ra
chete de o asemenea for(ă 
pentru plasarea ei pe orbita. 
Profesorul Glaser este de 
părere că ar putea fi găsită <> 
soluție, și anume asamblarea 
pieselor centralei pe orbi
tă, Dar pentru transportarea 
pieselor ar fi necesar ca in 
fiecare zi să decoleze un
sprezece navete spațiale...

Dacă acest proiect este 
considerat acum îndrăzneț și 
rămîne doar un exercițiu 
pentru inteligența omului, 
altele, de dimensiuni mai 
pufin impresionante, au mai 
multe șanse de a fi realiza
te. Oricum, este sigur că a 
fost deschis un drum pe 
care, cu timpul, vor fi în
scrise noi cuceriri ale omu
lui.
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