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Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

televiziunii elvețiene

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Ddpo cum s-a moi anunțat o 27 opri e. to- 
wxâsu1 NicoAoe Ceausescu, sec'erc* generai al 
Partidului Corr_“i« Ro~cn. a-eșec ~:ee Repu-

= !<ii Socia ste România, a primit pe ziaristul el- 
>e:ian Eric A. Peschler, căruia i-a acordat un in
ie'- u pentru televiziunea elvețiană.
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Intr-o atmosferă sărbătorească, dialog rodnic cu colectivele de muncă ale unor mari întreprinderi.

noi impulsuri creatoare activității de înfăptuire a programului partidului de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
iN JUDEȚUL DOLJ
 •Vibrante manifestări de dragoste și prețuire pentru conducătorul partidului și statului nostru •Prețioase recomandări pentru lucrătorii marelui sistem de irigații Sadova-Corabia •Pe platforma chimică, analiza stadiului de realizare a unor noi capacități de producție •Sarcini de mare răspundere pentru muncitorii si specialiștii de la ..Elertroputerr, pentru întreaga industrie electrotehnică • Constructorii de mașini agricole traioveni primesc cu satisfacție indicația de a începe producția de tractoare • La întreprinderea de reparații auto—un larg program de reducere a cheltuielilor de producție, de valorificare superioară a materialelor ® Colectivul Fabricii de confecții-chemat să-și sporească aportul la bunul renume al industriei ușoare românești

Miercuri dimineață, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a plecat într-o vizită de lucru în județul 
Dolj.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
este insoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Executiv a; C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, 
Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. 

.Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
(nistru al guvernului.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Drăgăneseu, Janos Faze- 
kas. Paul Niculescu-Mizil. Ghe
orghe Pană. Gheorghe Radu
lescu, Miron Constantinescu, Ion 
Pățan. Ștefan Andrei.

încă din primul moment al so
sirii pe meleagurile doljene. 
tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
fost primit cu sentimente de 
cea mai profundă dragoste și 
prețuire, de fierbinte recunoș

tință pentru grija statornică cu 
care se preocupă de progresul 
neîntrerupt al patriei, de inflo- 
rirea tuturor județelor țării. Ce
tățenii municipiului Craiova și 
întregului județ Dolj și-au re
afirmat cu acest prilej profunda 
satisfacție și mindrie patriotică 
pentru alegerea secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președinte al Republi
cii Socialiste România, ca pre
ședinte al Frontului Unității 
Socialiste, cel mai larg organism 
politic, care unește in jurul 
P.C.R. toate forțele societății 
noastre, in marea operă de edi
ficare a socialismului multilate
ral dezvoltat.

Aceste simțăminte și-au regă
sit o vibrantă expresie in clipele 
sosirii tovarășului Nieolae 
Ceaușescu pe aeroportul din

Craiova, unde se aflau mii și 
mii de oameni ai muncii care 
i-au făcut o entuziastă primire. 
Tovarășul Gheorghe Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean. a adresat tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. la coborirea 
din avionul prezidențial, calde 
cuvinte de bun venit pe pămin- 
tul Doljului.

Se aftau de față membri ai 
Biroului Comitetului județean 
de partid, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești.

O gardă de onoare, alcătuită 
din militari, membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei. prezintă 
onorul comandantului suprem al 
forțelor noastre armate.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
trece in revistă garda de onoare.

Piinea și sarea, plosca cu 
vin. oferite in semn de caldă 
ospitalitate, buchetele de flori și 
îmbrățișarea emoționantă a 
pionierilor, uralele și ovațiile

mulțimii vin să sublinieze încă 
o dată marea bucurie a celor ce 
trăiesc și muncesc pe cuprinsul 
județului Dolj, de a se reintilni 
cu conducătorul partidului și 
statului pe care l-au avut de 
atitea ori in mijlocul lor. Fie
care vizită de lucru a tovară
șului Ceaușescu pe meleaguri
le doljene. ca de altfel in toate 
județele țării, a prilejuit un 
amplu dialog cu oamenii mun
cii, a dat noi impulsuri crea
toare activității închinate În
făptuirii sarcinilor mobilizatoa
re puse de partid, atestind un 
adevăr cu putere de simbol — 
unitatea de monolit a întregu
lui popor in jurul partidului, a 
secretarului general, participarea 
directă, nemijlocită a maselor Ia 
elaborarea și infăptuirea po
liticii partidului și statului.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
impreună cu ceilalți conducători 
de partid și de stat părăsesc 
aeroportul din Craiova, indrep- 
tîndu-se cu un elicopter special 
spre primul obiectiv al vizite: 
de lucru — sistemul de iriga
ții Sadova-Corabia.

ÎN PIAȚA TEATRULUI NAȚIONAL DIN CRAIOVA-O MARE ADUNARE POPULARĂ

Cuvîntarea tovarășului Nieolae Ceaușescu
ÎN PAGINA A Jll-A
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Elicopterul survolează zona 

sudică a județului. Prin fe
restrele aparatului se dis

tinge clar o rețea densă de canale 
ce străbate terenurile pină nu de
mult slab productive sau chiar 
improprii pentru agricultura. 
Datorită vastului program ini
țiat de partid, investițiilor sta
tului, hărniciei oamenilor, sis
temul de irigații de aici este cel 
mai intins din țara noastră, pe 
soluri nisipoase, terenurile din 
stingă Jiului transformindu-se 
intr-una dm cele mai mănoase 
regiuni ale cimpiei oltenești.

Curind. elicopterul aterizează 
p.> un teren unde s-a adunat o 
mulțime de țărani cooperatori ș. 
constructori, care aclamă cu 
mare insuflețire, ovaționează pe 
secretarul general al partidului. 
De tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se apropie, cu brațele Încărcate 
de roadele acestui pămint re
înviat, soții Marin și Stana Ca- 
zacu, Torha ș-. Floarea Rădules- 
cu, oameni harnici din Dâbu- 
leni, oferindu-i simbolul tradi
țional al ospeției.

Pentru inceput, s-a vizitat o 
expoziție cuprinzind primele 
produse obținute de pe terenu
rile nisipoase după intrarea in 
funcțiune a sistemului de iriga
ții. Inginerul Petre Baniță, di
rectorul Stațiunii centrale pen
tru ameliorarea terenurilor ni
sipoase Bechet, informează câ 
prin irigare s-a reușit să se in
troducă in cultură, pentru pri
ma oară, rapiță. soia și diferite 
plante leguminoase — la cartofi 
timpurii prima recoltă dind o 
producție de 12 500 kg la hectar.

Ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor. Ange
lo Miculescu, alți conducători ai 
ministerului și specialiști au 
înfățișat apoi concepția siste
mului de irigații și realizările 
obținute, posibilitățile ce se 
deschid in continuare valorifi
cării acestor terenuri, au înfă 
țișat preocupările privind struc
tura viitoare a agriculturii in 
această zonă.

Din cele 79 500 hectare prevă
zute in proiectele sistemului, 
au fost date in exploatare pină 
acum 72 500 de hectare. Benefi
ciarii săi sint 25 de cooperative 
agricole de producție. 3 între
prinderi de stat și o stațiune ex
perimentală Preluată din Du
năre. apa ajunge la rădăcinile 
plantelor prinir-o rețea de ca
nale lungă de 335 km. prin 
1 630 km de conducte. Tehnolo
gia adoptată, unică in țară. a 
permis realizarea pe șantier a 
tuturor conductelor metalice, 
amplasarea in aer liber a ma
turității stațiilor de punere sub 
presiune. Soluțiile adoptate per- 

a in final întregul sistem 
să dirijat in mod centrali- 
*• r.r. -un procedeu automa-

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția ca pe aceste tere- 
-.-■r. să nu se introducă in cul
tură o varietate prea mare de 
soiuri. ..Să ne oprim numai la 
aceiea care asigură o mare pro- 
«hictivitate și valorifică ce! mai 
bine condițiile specifice terenu
lui și climei". Apreciind. tot
odată. realizarea conductelor 
din policlorură de vinii, secre 
tarul general al partidului indică 
extinderea folosirii lor. asigu- 
rindu-se astfel o mai mare e- 
ficiență economică. Reținind 
faptul că datorită automa
tizării unei serii întregi de 
operații, prețul de cost al iri
gării unui hectar a scăzut sim
țitor. creindu-se posibilitatea re
cuperării investițiilor in numai 
9 ani. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se ac
ționeze ferm in această direc
ție, urmărindu-se prin plan în
deplinirea acestei sarcini. Tot
odată. a subliniat că in centrul 
atenției specialiștilor trebuie 
să se afle in continuare redu
cerea cheltuielilor de producție 
prin mecanizarea lucrărilor cu 
mașini și echipamente de mare 
randament, adaptate condițiilor 
locale. Fiind informat despre 
producțiile ce se prevăd in per
spectiva anului 1980, secretarul 
general al partidului a apreciat 
că potențialul este mult mai 
mare in condițiile utilizării efi
ciente a întregului sistem de 
irigații, dind specialiștilor indi
cații in acest sens.

în sfera discuțiilor de lucru 
s-a aflat și problema struc
turii organizatorice a unităților 
din zonă. în această privință, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
remarcat tendința fărimițării în 
prea multe ferme de "producție, 
ceea ce nu corespunde necesi
tății comasării terenurilor și 
creșterii corespunzătoare a pro
ductivității. Au fost date indi
cații și orientări privind crea
rea unui număr restrîns de fer
me. in condițiile unei meca
nizări complexe.

La bordul unei mașini de 
teren, secretarul general al 
partidului a străbătut un drum 
de-a lungul unor mari canale 
și terenuri irigate. Un prim po
pas s-a făcut la centrul de pro
ducție unde se realizează țevile 
metalice pentru extinderea sis
temului de irigații. Aici, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a re
marcat că producția de țevi tre
buie să se organizeze acolo unde 
este nevoie de ele, și nu la dis
tanțe mari, care impun costuri 
de transport sporite. Un alt 
popas s-a făcut apoi pe malul 
unui canal, cu o lățime de 
20 m. al cărui debit de apă pe 
secundă este egal cu cel al Ol
tului. în discuția cu specialiștii, 
tovarășul Ceaușescu a dat indi
cația de a se amenaja aceste 
canale și pentru transportul pe 
apă al produselor agricole și al 
altor mărfuri, orientare care 
este valabilă oriunde dimen
siunile canalelor permit acest 
lucru.

Luindu-și rămas bun de la 
gazde, secretarul general le-a 
adresat urarea de noi succese 
în activitatea lor.

Elicopterul prezidențial a- 
terizează în preajma Com
binatului chimic craiovean.

Secretarul general al partidului 
este intîmpinat de Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimice. 
Matei Ghigiu, ministrul construc

țiilor industriale, de ing. Iustin 
Rogoz, directorul Centralei indus 
triale de îngrășăminte chimice, 
de colectivul de conducere al 
combinatului, de membrii comi
tetului de partid, ai comitetelor 
sindicatului și U.T.C. Numeroși 
muncitori din combinat aplaudă, 
ovaționează, pentru partid, a- 
dresează urări de bun venit to
varășului Nicolae Ceaușescu.

în sediul centralei este pre
zentat. prin intermediul unei 
machete, profilul actual al în
treprinderii, fapt ilustrat in mod 
grăitor și prin exponatele aflate 
in vitrină care arată preocupă
rile pentru continua diversifi
care a fabricației, pentru ridica
rea parametrilor calitativi ai pro
ducției. Anual, sint livrate de 
aici agriculturii, precum și unor 
beneficiari de peste hotare. în
grășăminte pe bază de azot și 
însemnate cantități de alte sor
timente. combinatul respectiv 
dispunind de două linii tehnolo
gice distincte, una pentru ingră- 
șăminte azotoase și alta pentru 
produse organice de sinteză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cercetează cu interes sorti
mentele noi de ingrășăminte IU 
chide omologate in combinat și 
unele dintre ele intrate in 
producție din anul trecut. Ele 
sint hrana păminturilor din 
sere pentru culturile intensive, 
determinînd mari creșteri de 
producție și o simțitoare îmbu
nătățire a calității. Totodată. în- 
grâșămintele noi organo-mine- 
rale prezentate și destinate so
lurilor sărace, încercate în cul
turi mari, au dat mari sporuri 
de producție la griu de toamnă, 
ca și la porumb. Se valorifică 
astfel o materie primă existentă 
in Oltenia — lignitul inferior.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că actualei plat
forme chimice craiovene i se 
adaugă o unitate de ingrășă
minte complexe pe bază de 
azot, fosfor și potasiu. care, 
după intrarea sa in funcțiune 
in anul 1975. va dubla producția 
de astfel de îngrășăminte a 
combinatului.

Secretarul general al partidu
lui se interesează cind a în
ceput construcția noii unități, da
că sint respectate stadiile de 
execuție. Se discută totodată 
despre posibilitatea dezvoltării 
gării de la Ișalnița. care apare 
necesară în condițiile marii pro
ducții de ingrășăminte ce va fi 
expediată in viitor de acest com
binat. în timpul dialogului de 
lucru, a fost abordată și pro
blema utilizării in viitor, la pa
rametrii superiori, a unor gaze 
reziduale produse în combinat, 
datorită unui procedeu prin ca
re aceste gaze vor fi transfor
mate in, metanol la un preț de 
cost redus.

Vizita continuă în Fabrica de 
amoniac. La camera de coman
dă. inginerul șef loan Nica 
prezintă procesul tehnologic și 
rezultatele din ultimii trei ani. 
Cercetind tablourile de coman
dă. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
indică să se a-.gure in țară pie
sele de schimb pentru elemen
tele de automatizare.

Ultima parte a vizitei in com
binatul chimic este consacrată 
șantierului noii platforme de 
producție a îngrășămintelor 
complexe pe bază de azot, fos
for și potasiu. Ing. Emil Țugui, 
directorul genera! al Trustului 
de construcții industriale, pre
zintă stadiul lucrărilor de con
strucție, amplasarea diverselor 
unități, insistind in mod deose
bit pe tehnologia aplicată la 
turnurile de granulare inalte de 
circa 100 m. Observind mijloa
cele cu care se lucrează, tova
rășul Nicolae Ceaușescu indică 
să se asigure în țară fabricația 
macaralelor-turn de 100 m, a- 
preciir.d totodată faptul că con
structorii au reușit să obțină in 
acest an depășiri ale planului de 
producție.

Dialogul de lucru se încheie 
prin recomandarea, reținută de 
factorii responsabili, de a se 
asigura construcția și punerea 
in funcțiune a noii platforme la 
termenul planificat și dotarea 
sa la timp și in cele mai bune 
condiții, cu utilajele necesare, 
de către unitățile producătoa
re din țară.

Coloana de mașini se îndreap
tă apoi, spre zonă industrială 
din estul Craiovei, străbătind 
principalele artere ale orașului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ia 
loc într-o mașină deschisă, îm
preună cu tovarășul Manea 
Mănescu. Locuitorii Craiovei au 
ținut să dea acestei vizite de 
lucru a secretarului general și 
un caracter de sărbătoare popu
lară, salutîndu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu entuziasm, 
cu urale și ovații. Zeci de mii 
de cetățeni se aflau pe străzi 
fluturind stegulețe. scandind 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu- 
România". Timp de o jumătate 
de oră cit a durat parcurgerea 
traseului aclamațiile n-au conte
nit. A fost o manifestare puter
nică și elocventă a unității po
porului nostru în jurul partidu
lui, al conducătorului iubit, o 
expresie fierbinte a hotăririi 
unanime de a urma cu fidelitate 
îndemnul partidului, de a în
făptui minunatul său program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României.

In aceeași atmosferă de lu
cru s-a desfășurat și vi
zita la întreprinderea ,,E- 

lectroputere", care a avut 
drept scop examinarea. la 
fața locului, a unor lipsuri ma
nifestate în realizarea indicatori
lor economici, în. folosirea capa
cității industriale, in diversifica
rea producției și adaptarea 
rapidă a acesteia la cerințele 
beneficiarilor. Au fost studiate, 
totodată, posibilitățile și măsu
rile ce se impun pentru recupe
rarea răminerilor in urmă, pen
tru îndeplinirea prevederilor de 
plan pe anul 1974 și pe întregul 

cincinal, pentru ridicarea activi
tății acestei importante unități 
industriale la un nivel mai înalt, 
cerut de progresul neîntrerupt 
al economiei naționale.

în centrul analizei au stat — 
cum era și firesc — probleme 
privind mai buna organizare și 
creșterea eficienței producției, 
folosirea mai deplină a potenția
lului tehnic și uman, a utilaje
lor și spațiilor existente.

Aprecierile critice, indicațiile 
secretarului general al partidu
lui constituie un adevărat pro
gram de lucru pentru conduce
rea ministerului de resort, a 
centralei și unității, pentru co
lectivul întreprinderii, care s-au 
angajat să-și mobilizeze ener
giile. capacitatea de muncă in 
vederea transpunerii lui neintir- 
ziate in viață, realizării inte
grale a sarcinilor ce le revin, a 
îndeplinirii cincinalului inainte 
de termen.

La acest dialog constructiv, cu 
implicații largi in planul ridică
rii activității întreprinderii „E- 
lectroputere** la cote calitativ 
superioare, sint de față Virgil 
Actarian. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii, membri ai con
ducerii Centralei industriale de 
mașini electrice și aparataj și 
unității craiovene.

Subliniind insuficienta preocu
pare pentru diversificarea și mo
dernizarea producției, pentru 
creșterea competitivității produ
selor pe piața externă, ing. Li- 
viu Tănăsescu. directorul între
prinderii. a arătat că. recent, a 
fost stabilit un program de mă
suri care vizează, in principal, 
crearea unei noi familii de lo
comotive Diesel-electrice, a unor 
noi tipuri de mașini și aparate 
electrice.

Discuția are loc la început în 
secția de transformatori mari, 
unde este prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu transformato
rul de 400 mVa. cel mai mare 
produs electrotehnic realizat 
pină acum in țara noastră. 
Destinat echipării termocen
tralei de la Rovinari-Rogojelu, 
acesta încheie seria transforma
toarelor de foarte mare putere 
inaugurată cu cele de 190 mVa. 
care funcționează astăzi în con
diții bune la hidrocentralele 
Porțile de Fier și Ciunget- 
Lotru.

Are loc, apoi, un scurt popas 
la laboratorul de inaltă tensiu
ne. unde gazdele informează că 
prin darea sa în exploatare, 
acum un an, s-au creat posibili
tăți pentru realizarea sarcinii 
trasate de secretarul general al 
partidului privind asigurarea u- 
nui program de probe complexe 
fiecărui produs.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să asiste la efectua
rea probelor unor aparate cu 
ajutorul tensiunilor foarte inalte.

Secretarul general al partidu
lui insistă asupra necesității in
tensificării acțiunii de diversifi
care a producției, de asimilare a 
unor nni nmduae ci rehnntne*- 

rudite, astfel incit ei să poată 
lucra la mai multe mașini, fapt 
ce ar contribui la mai buna fo
losire a utilajelor și la creșterea 
productivității muncii.

Este urmărit, in continuare, 
procesul de fabricație a locomo
tivelor electrice și Diesel-elec- 
trice. după care se trece prin 
halele fabricilor de mașini elec
trice rotative și de anarataj.

Pretutindeni, muncitorii de la 
Eiectroputere au făcut o entu
ziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. mulți dintre 
ei apropiindu-se cu dragoste de 
secretarul general al partidului 
sore a-i oferi flori, spre a-i 
strînge cu căldură mina și a-i 
ura din inimă multă sănătate și 
nutere de muncă, spre binele și 
înflorirea patriei, spre fericirea 
poporului.

în finalul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
din nou că trebuie să se anali
zeze cu toată răspunderea pro
blema rămînerii in urmă a în
treprinderii ..Electfoputere" față 
de prevederile planului. Secre
tarul general al partidului a 
trasat ca sarcină factorilor de 
răspundere din ministerul de re
sort, comitetelor județean și 
municipal de partid, conducerii 
centralei și unității să ia de ur
gență măsurile care se impun 
pentru recuperarea rapidă a a- 
cestor rămîneri în urmă, pentru 
îndeplinirea integrală a sarcini
lor de producție pe 1974. pe în
tregul cincinal, și a angajamen
telor asumate în întrecerea so
cialistă.

Aceeași bucurie nemărginită 
dea se reintilni cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu dom

nește în rîndul muncitorilor de la 
întreprinderea de mașini agricole 
7 Noiembrie — următorul popas 
pe itinerariul vizitei de lucru a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru in municipiul Cra
iova. Constructorii de mașini 
agricole românești sint mindri 
de faptul că prin hărnicia lor 
contribuie la mecanizarea agri
culturii noastre socialiste. Re
găsim. în același timp, în acest 
sentiment satisfacția celor care 
sint solicitați nu numai să pro
ducă, dar. in calitate de proprie
tari ai mijloacelor de producție, 
să participe, totodată, intr-un 
sistem de un real democratism, 
printr-o consultare la care sint 
chemați de însuși conducătorul 
partidului și statului, la luarea 
celor mai judicioase decizii cu 
privire la viitorul activității lor 
productive, la modul de a pro
duce mai bine, mai ieftin, mai 
eficient.

în mod semnificativ, vizita 
are loc la „fabrica nouă", cum 
o numesc constructorii de ma
șini agricole crâioveni, ridicată 
recent în partea de est a orașu
lui — grăitoare dovadă a efor
turilor statului de a crea toate 
condițiile in vederea producerii 
unei game cit mai largi de ma

șini și unelte care să asigure 
mecanizarea tuturor lucrărilor 
agricole în acest cincinal, con
form programului stabilit de 
Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să viziteze o su
gestivă expoziție organizată
ad-hoc pe platforma din fața 
uzinei, unde sint prezentate
principalele mașini și unelte
agricole produse de unitatea 
craioveană. Rezultat al acțiuni
lor întreprinse de către specia
liștii uzinei pentru continua <?.- 
versificare și ridicare a calității 
fabricației, produsele expuse ie 
remarcă printr-o mare tehnici
tate. printr-o calitate inaltă. 
contribuind, practic, la mecani
zarea completă a numeroase lu
crări agricole. Rețin atenția se- 
mănătorile pentru porumb, to
cătoarele de siloz, plugurile cu 
discuri pentru terenuri diferite, 
dumperele. agregatele aferente 
tractoarelor de 180 CP și 45 CP. 
mașina de împrăștiat ingrășă
minte chimice concepută și bre
vetată de specialiștii uzinei, ca și 
remorca basculantă RBA-1 și 2. 
De altfel, cu remorca RBA-2. 
uzina craioveană a realizat ai 
100-lea sortiment de bază înscris 
în nomenclatorul său în cei 25 
de ani de existență. înnoirea 
producției — sarcină generală 
trasată de conducerea partidu
lui. de secretarul său genera! 
întregii noastre industrii, a fost 
aici an de an urmărită și rea
lizată de întregul colectiv, pon
derea sortimentelor noi re- 
prezentînd in prezent 76 la su
tă din întreaga producție glo
bală. Sporirea gamei sortimen
tale. în paralel cu creșterea ca
lității. a permis extinderea ex
portului. uzina urmînd să li
vreze anul acesta beneficiarilor 
străini 34 la sută din producția 
globală.

în fața unei machete, gazdele 
informează despre perspectivele 
uzinei, subliniind unele neajun
suri pe care le întimpină ca 
urmare a modificării programu
lui de fabricație prin renunțarea 
la unele produse prevăzute în 
setul inițial. Totodată, arată 
că există neajunsuri în pri
vința utilizării raționale a 
unor suprafețe de producție. De 
pildă, din cei 58 000 mp supra
față construită. aproape 3 400 
mp nu sint folosiți corespunză
tor.

în acest context. directorul 
general al centralei prezintă 
planurile de profilare a între
prinderilor din centrală pe pro
ducția de tractoare și mașini a- 
gricole, de specializare pe an- 
samble și subansamble. în ca
drul discuției avute cu Corne! 
Pinzaru. adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini grele. Vasile Sechel. direc
torul general al Centralei in
dustriale de tractoare și mașini 
agricole. Nicolae Căplescu. di
rectorul întreprinderii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu cere să 
?€ clatjorezc un program a.Tc- 
mințit de specializare ș. diversi
ficare ia continuare a producție 
de tractoare, urmînd ca anele 
tipuri să fie fabricate aici la 
Craiova. „Brașovul, a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
va trebui să dezvolte producția 
de motoare și de ansamble sau 
subansamble de bază". Legat 
de aceasta, gazdele arată că au 
posibilitatea asimilării unei a- 
semenea producții, mai ales că 
se preconizează construirea la 
Strehaia a unei turnătorii mo
derne. „De ce la Strehaia și nu 
aici, se interesează secretarul 
general al partidului. Aici nu 
aveți specialiști ?“ Tovarășii1 
Nicolae Ceaușescu dă indicația 
ca acest nou obiectiv să fie re
alizat la uzinele „7 Noiembrie" 
deoarece beneficiază de condi
ții de producție optime, și pen 
tru aceasta să se treacă la în
tocmirea proiectului. Totodată, 
cere să se elaboreze un plan 
pentru profilarea uzinei pe pro
ducția de anumite tipuri de 
tractoare. ..Va trebui ca în vii
tor să produceți aici între 15- 
20 000 tractoare pentru a sa
tisface atit nevoile cele ma- 
diverse ale agriculturii, cit și 
solicitările la export" — 
spune secretarul general.

în acest cadru șe amintește, 
de asemenea. importanța pregă
tirii cadrelor, a specializării 
muncitorilor pentru a face față 
noilor sarcini care vor reveni 
unității.

Se vizitează apoi hala mono
bloc. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă in mod cri 
tic că spațiile de producție nu 
sint folosite judicios, că ampla
samentul mașinilor nu este efi
cient. indîcînd să se ia măsuri 
pentru reamplasarea capacități
lor in vederea folosirii in mod 
științific a spațiilor și a bazei 
tehnice existente. Secretarul 
general critică, de asemenea, 
faptul că proiectanții nu au pre
văzut soluția unor luminatoare 
la această hală imensă, precum 
și faptul că pe largi spații sin. 
depozitate produse finite, in lo< 
ca aceste spații să fie folosiți 
in scopuri productive.

Luindu-și rămas bun de 
la gazde, tovarășul Nicola-. 
Ceaușescu atrage încă o dats 
atenția conducerii ministerului 
și centralei de a elabora urgent 
planurile de reprofilare a uzi
nei, de specializare a produc
ției la nivelul unităților centra 
lei, pentru a face tot mai efi 
cientă producția de tractoare ș 
mașini agricole.

După „7 Noiembrie" — coloa 
na de mașini se îndreapt.- 
într-un adevărat culoar vii 

spre întreprinderea de reparați 
auto (I.R.A.), una din marili 
unități de acest profil din țară

La intrarea în întreprinderi 
o companie alcătuită din meni 
bri ai gărzilor muncitorești ț 
ai formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa 
triei, prezintă onorul, in timj 
ce tineri muncitori inmîneaz;. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
I

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară din municipiul Craiova
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului Craiova 
și celor din județul Dolj salu
tul călduros al Comitetului 
Central al partidului, al Con
siliului de Stat, al guver
nului, precum și al meu per
sonal. (Aplauze, se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Ne aflăm în rpunicipiul și 
județul dumneavoastră intr-o 
vizită de lucru. Am vizitat cîte- 
va întreprinderi, un complex de 
irigații și am avut o ședință eu 
activul de partid. Desigur, 
mi-ar fi greu să redau impre
siile multiple pe care le am în 
urma celor ce am constatat as
tăzi. Trebuie să declar insă că 
întreprinderile pe care le-am vi
zitat — Combinatul chimic, uzi
nele „Electroputere", „7 Noiem
brie", întreprinderea de repara
ții auto și marea Fabrică de 

a^tecții — mi-au produs o 
wHă impresie. Am constatat la 
SnTtiie din aceste întreprinderi 

> rezultate bune in activitatea 
lor, toate au obținut succese in 
dezvoltarea producției, in per
fecționarea activității economi
ce, in ridicarea nivelului teh
nic și in creșterea nivelului de 
cunoștințe al oamenilor muncii. 
Tocmai ca rezultat al tuturor 
acestor succese s-au putut ob
ține o serie de rezultate pozi
tive in realizarea planului pe 
primele 5 luni ale acestui an.

Mă bucură faptul că pe pri
mii 3 ani ai cincinalului oame
nii muncii din județul Dolj și 
din municipiul Craiova au re
zultate bune, reușind să dea 
peste plan o anumită cantitate 
de produse. Din păcate, insă — 
și vreau să vă spun deschis 
aceasta — pe primele 5 luni, 
pe total. Doljul nu a realizat 
planul de producție. Sînt unele 
rămîneri în urmă. Sînt. desigur, 
întreprinderi cu rezultate foarte 
bune, dar și unele cu rămîneri 
mari in urmă. Aș dori insă, 
pentru rezultatele obținute pe 
total pină acum, să adresez 
cele mai calde felicitări tuturor 
oamenilor muncii și să-mi ex

r

I)up%. intilnirea cu activul de 
partid, această vizită se încheie 
în mod semnificativ, printr-o 
mare adunare populară desfășu
rată în Piața Teatrului Național, 
în fata modernului edificiu s-au 
adunat acum, spre seară, peste 
30 000 de locuitori ai orașului. 
Pe străzile care dau în piață, un 
adevărat fluviu viu — peste 
100 000 de oameni așteaptă in
tilnirea cu secretarul general — 
aclamă îndelung, scandează nu
mele președintelui. „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

Momentul apariției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la balconul 
teatrului ește salutat cu înde
lungi ovații, cu aplauze nesfir- 
șite, cu aclamații care nu mai 
contenesc.

Deschizind adunarea, tovară
șul Gheorghe Petrescu a spus :

Avem astăzi marea fericire ca 
I'n județul nostru să se afle în- 
■o vizită de lucru cel mai iu- 
V fiu al poporului nostru, se

cretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele dumneavoastră, al tutu
ror oamenilor muncii din jude
țul nostru, să adresez cel mai 
cald salut iubitului nostru con
ducător și să-i dorim viață lun
gă pentru viitorul fericit al pa
triei noastre.

Intimpinat cu puternice aplau
ze. cu urale nesfirșite, ia cuvîn- 
tui tovarășul Nicolae. Ceaușescu. 
Cuvintarea secretarului general 
al partidului a găsit un puternic 
ecou in rîndurile , maselor, fiind 
subliniată, in repetate rinduri, 
de aplauze, de îndelungi ovații. 
Se ilustra, în această înflăcărată 
manifestare, voința unanimă a

r locuitorilor Doljului de a răs
punde prin fapte chemării adre
sate de? ' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dâriiiridu-și întreaga
energie creatoare, toate efortu
rile, transpunerii în viață a sar
cinilor date de partid, a indica
țiilor și orientărilor formulate 
de secretarul general al parti
dului, pentru sporirea rapidă a
contribuției Doljului la marea 
operă de propășire socialistă a
patriei.

In această atmosferă de pu
ternică însuflețire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iși ia rămas 
bun de la locuitorii orașului. Un 
cor intonează in aceste clipe 
înălțătoare ' un cintec închinat 
partidului, patriei noastre socia
liste.

într-o mașină deschisă, pre
ședintele țării străbate din nou 
artera principală a orașului. 
Drumul este luminat de sute de 
torțe aprinse, purtate de tine
retul Craiovei.

Sint momente de neuitat gle 
unei zile de neuitat. Ele vor ră- 
mîne in conștiința oamenilor a- 
cestor meleaguri, , torțe mereu 
vii ale entuziasmului, ale încre
derii nețărmurite în partid, ale 
dragostei fierbinți față de cel 
ce conduce, cu fermitate și înțe
lepciune, România socialistă, 
spre împlinirea destinului său 
comunist.

prim convingerea că vor acțio
na cu toată bolărirea pentru a 
lichida rămînerile in urmă și a 
intimpina a 30-a aniversare 
a eliberării țării și Congresul al 
Xl-lea al partidului eu planul 
îndeplinit în toate sectoarele de 
activitate. (Aplauze, se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.").

Am discutat mai pe larg, in 
cadrul activului de partid, toate 
aceste probleme, l.e veți cu
noaște de altfel și dumneavoas
tră pentru că vor fi publicate 
iu presă. Tovarășii de la județ 
tor avea grijă să prelucreze cu 
toți oamenii muncii problemele 
care se pun in vederea lichi
dării neajunsurilor, a îmbună
tățirii activității in toate dome
niile.

Știu că se găsesc aici mulți 
oameni ai muncii de la „Elec
troputere", una din marile în
treprinderi în acest domeniu din 
România. Tocmai în această u- 
zină sînt unele neajunsuri mai 
importante. Doresc să mă adre
sez direct, în cadrul acestei a- 
dunări, oamenilor muncii de la 
„Electroputere", in frunte cu co
muniștii. pentru a lua toate mă
surile spre a folosi in mod co
respunzător mijloacele cu care 
sînt dotați și a face ca acest 
minunat colectiv, de 11000 de 
oameni ai muncii, să lichideze 
rapid lipsurile care s-au mani
festai și să se numere printre 
întreprinderile fruntașe, nu nu
mai din Craiova, dar din întrea
ga țară. (Aplauze puternice, pre
lungite)

Cunosc bine acest colectiv, și 
sint convins că toii oamenii 
muncii, tați membrii de partid, 
conducerea intreprinderii. îm
preună cu Comitetul municipal 
și Comitetul județean de partid, 
vor face totul pentru ca. ia în- 
• impinarea celei de-a XXX-i 
aniversări a eliberării patriei și 
a Congresului al Xl-lea, uzinele 
„Electroputere" sa se înfățișeze 
cu fruntea sus, cu rezultate 
demne de un asemenea colectiv 
renumit. (Aoiauze puterai

Desigur, sint necesare măsuri 
în toate intrcorindr-ile pentru 
a folosi mai bine capacitățile de 
producție și pentru reducem 

cheltuielilor materiale — care 
pe total județ sint mari — pen
tru creșterea productivității 
muncii, ridicarea calității pro
ducției. a nivelului tehnic al în
tregii noastre activități. Să facem 
in așa fel incit la realizările pe 
care le obțin oamenii muncii din 
patria noastră — eare in cele 
cinci luai din acest an au rea
lizat planul cu un ritm de lă-ă 
la sută față de perioada cores
punzătoare de acum un an — 
să vă aduceți si dumneavoastră 
contribuția corespunzătoare, pen
tru a putea, in strinsă unitate 
eu toți cei ce muncesc din pa
tria noastră, să asigurăm pro
gresul tot mai rapid al Româ
niei socialiste pe calea bună tă
rii și fericirii întregului nostru 
popor. (Aplauze, urale. Se scan
dează : ..Ceaușescu — P.C.R.-)

Trebuie 
in vedere 
mului de 
materiale 
diționată 
rea planului de dezveli 
nomieî noastre 
domeniile, ea 
zintă un factor determii 
progresului nostru genera 
ncașleți prevederile cu pr 
creșterea niveleiui de 
pind de Ia 1 august vi 
aplicarea majorării 
oamenilor muncii, a 
in conformitate cu 
pianului cincinal ți e 
bîlite de Plenara 
Central de la sfi 
1973. Se va reali- 
mai substanțială 
mici, de rare voi 
primul riad femeii 
(Aplauze puternice

să avem permanent 
că infăptuirea progra- 
creștere a bunăstării 
ți spirituale este cm- 
nemijlocit de realiza-

evo- 
loatenaționale in

„i

derile

In ce privește agricultura, ara 
constztat eu ntultv salisfarție 
că țărănimea eoeperatîstă. txi 
oamenii «nurcii din agricultură 
an lucrat ți lurmrâ ia eeadîții 
bune întreaga stmrafavâ pe care 
o Mi-au produs • plăcuți
impresie lucrările de irigații 
r^r. lîzaîc in condiții modem** oc 
FO 903 de hectare. Dar. așa cum 
am spas și la activul de partid, 
am făcut o lucrare bună, am 
cheltuit pe fiecare hectar circa

De la MMât tritoni. d«rr ir 
sâ adresez cete sui caMf feiicr- 
târi oiTcmler avarii di* a- 
țriraltarâ. pestm trial ?■ care 
in exeental tvcrârîTe păsa arara. 
să le urez sâ etr.iva reeriie toe> 
Cate, sâ lupte pewîra a eca^a 
lecui iutii pe țari ia acest aa.

As dări, de asrseaez- si Ka 
adresez ța
Craiava m di« Județ- Aveai aâri 
mutați de urrâțâadas saqperior.

so lavitizBîat dervatta:. Vneu 
aa rarvtr uaarr de iariarn. de 
specialistă ia teate de

Drați tovarăși.

!n acest an vom sărbătorii a 
30-a aniversare a eliberării țâ
rii. vom avea Congresul parti
dului. Cunoașteți ca întregul

Tretouâe «â aveai perlaiatm ia 
vedere câ Kt ceea ce facem am 
pe calea dervritârii «•riafiste a 
Reeaăniei răspunde pe deplia i»- 
te re șelar vitale ale udrecaiai 
petra pepar. Tsiadaîâ realizări
le aeaMre sint o BLăreată matri- 
Mtăe la cauza »e<i 1H lins im la 
creșterea forței șî iailacatei ță
rilor ««cialKe îs hose, la au
rirea forțelor xjefiid periată «4*.

mtrvhetîe Ia priiieca de eoUtoe-

«liaeerea mra. a
!■ ic ? brie re. doresc *ă exprim

dctrîl Dolj — iadU'-

domreii de activitate — vor face 
totul pentru a radeptiai in cele 
mai bune concițiam marile sar
cini pe care le au. câ vor obține 
succese tot mai mari și vo- rea
liza și ei cincinalul înainte de 
termen. (Aplauze puternice, ura
le. se scandează ..Ceaușescu — 
P.C.R.-)

Vâ dor«-sc dumneavoastră si 
tuturor locuitorilor din munici
piul Craiova si județul Dolj 
succese tot mai mari in întrea
ga activitate, multa sănătate și 
multă fericire (Aplauze puter
nice. urale îndelungate, se scan
dează minute în șir „Ceaușescu 
—P.C.R.*)

ia*tonală sint

icție de 66 
>, carosareh 
ecum și fa- 
ate sau de 
e. aseme- 

■e «le econo-

INTILNIREA CU ACTIVUL 
DE PARTID AL JUDEȚULUI DOLJ

In cursul după-amiezii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a in- 
tilnit cu activul de partid al ju
dețului Dolj, prilej de exami
nare critică a stadiului actual al 
dezvoltării economico-sociale a 
județului, de reliefare a reali
zărilor obținute, ca și a aspec
telor negative din activitatea 
unor unități, a organelor și or
ganizațiilor de partid.

Intilnirea s-a desfășurat in 
noua clădire a Teatrului Națio
nal din Craiova, edificiu care 
beneficiază de o concepție arhi
tecturală originală și o execuție 
constructivă demnă de admirat.

înainte de începerea adunării 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cercetat cu viu interes noul lă
caș de artă, foaierele sale, tera
sele, decorațiunile interioare, 
interesîndu-se de soluțiile adop
tate de constructori și proiec- 
tanți. de capacitatea sălii de 
spectacole.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului ju

program de măsuri pe întregul 
cir.cma!. care vizează recupera- 
:ea pieselor casate pentru re- 
co-.dițîonare. extinderea recon- 
ci’ionării .pieselor, precum și re- 
conditionarea blocurilor motor 
pi in sudură la rece, metodă care 
a fost preluată pe întreaga cen
trală. a fost pus in aplicare, re
zultatele sale pe primele 4 luni 
fiind edificatoare : 3 326 000 lei 
economii Ia prețul de cost din 
care 3 142 000 lei Ia cheltuielile 
materiale.

Pe parcursul vizitei. în hala 
de montaj general TM și hala 
de reparații și montaj agrega- 
te. după ce apreciază indicele 
de folosire a utilajelor. tova
rășul Nicolae Ceaușescu atrage 
atenția asupra unor gituiri în 
procesul de producție și locuri 
i-igusfe. subliniind necesitatea e- 
liminării lor și organizării mai 
bune a muncii.

Tn ce privește calitatea repa
rațiilor se relevă că, potrivit re
comandărilor secretarului gene
ral al partidului, există un exi
gent control la standurile de 
probă, uzina livrind chiar ase
menea standuri altor unități din 
țară.

Luindu-și rămas bun, tovară
șul Nicolae Ceaușescu felicită 
colectivul pentru rezultatele 
bune obținute, unndu-i noi suc
cese in muncă.

Ultimul obiectiv vizitat este 
întreprinderea de confecții, 
în fața intreprinderii pre

zintă onorul o gardă alcătuită din 
membre ale gărzilor patriotice 
și tinere din detașamentul de 
pregătire pentru apărarea pa
triei — femei și fete in unifor
mă. subliniind proporția mare, 
de peste 80 la? sută, pe care o 
dețin muncitoarele in structura 
forței de muncă a unității.

Ministrul industriei ușoare. 
Gheorghe Cazan, și directorul 
întreprinderii de confecții, Con
stantin V.colăescu. informează 
ca au existat in permanență pre
ocupări pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de pian, 
recșindu-se ca. prin eforturile 
inTregsZui colectiv, să se recu
pereze pină in prezent rămine- 
rile in urmă din primele două 

dețean Dolj al P.C.R.. care a 
trecut in revistă principalele 
aspecte ale activității economice 
din județ, ale muncii și stilului 
de muncă al organizației jude
țene de partid.

La adunare au luat cuvintul 
tovarășii Iustin Rogoz, director 
general al Centralei industriale 
de îngrășăminte chimice Craio
va, Ion Stănculete, secretar al 
Comitetului municipal P.C.R. 
Craiova, Florea Golescu. munci
tor la întreprinderea „Electro
putere" Cristina Popescu, secre
tară a comitetului de partid al 
întreprinderii de confecții, Ale
xandru Săninoiu. secretarul co
mitetului comunal de partid și 
primar al comunei Daneți. Liviu 
Tănăsescu, directorul întreprin
derii „Electroputere", Emil Țu
gui, director general al Trustu
lui de construcții industriale, și 
Neculce Popescu, profesor uni
versitar.

In încheierea adunării a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene

luni ale acestui an. îmbunătăți
rea și diversificarea producției 
au permis unității să trimită pie
ței externe in medie 75 la sută 
din producția sa și să depășeas
că sarcinile de export. Ținîn- 
du-se seama de indicațiile și re
comandările secretarului ge
neral al partidului de a se 
folosi mai eficient spațiile 
și capacitățile de producție, 
întreprinderea, împreună cu 
centrala de resort au fi
nalizat un studiu de organizare 
optimizată a fluxurilor de pro
ducție, montîndu-se pe aceeași 
suprafață un număr sporit de 
utilaje, ceea ce a avut ca re
zultat depășirea indicatorilor de 
plan, creîndu-se premise pen
tru realizarea cincinalului în 
numai patru ani și trei luni și 
obținerea unei producții supli
mentare de circa 1,2 miliarde 
lei.

Secretarul general al partidu
lui se interesează îndeaproape 
de dinamica dezvoltării între
prinderii. recomandînd ca spo
rirea producției să se facă pe 
baza creșterii productivității 
muncii, a eficienței acesteia, a 
ridicării calificării cadrelor și 
nu numai pe creșterea nume
rică a acestora.

în fața liniilor de fabricație, 
in expoziția organizată cu acest 
prilej sint înfățișate preocupă
rile pentru lărgirea gamei de 
produse destinate copiilor, pen
tru folosirea unor noi materiale 
de calitate superioară.

Examinînd cu atenție produ
sele realizate in secțiile unității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
analizează împreună cu cadrele 
din conducerea ministerului și 
întreprinderii rentabilitatea pro
duselor. arătind că este necesar 
să se creeze modele noi, mo
derne. de bună calitate cerute 
atit pe piața internă, cit și pe 
cea externă.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a felici
tat intregul colectiv de muncă 
al intreprinderii pentru succe
sele obținute și a subliniat că 
unitatea iși poate spori și pe 
mai departe aportul la bunul re
nume ale industriei ușoare ro
mânești.

ral al P.C.R.. președintele 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost urmă
rită cu cea mai mare atenție de 
toți cei prezenți. Indicațiile deo
sebit de importante primite cu 
acest prilej constituie pentru 
toți o orientare sigură, la cel 
mai înalt nivel, a activității vii
toare, pentru înlăturarea caren
țelor existente și asigurarea în
deplinirii exemplare a sarcini
lor ce revin județului din am
plul program .elaborat de partid 
pentru dezvoltarea multilaterală 
și înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de:
ADRIAN IONESCU. NICO
LAE VAMVU. STELIAN 
CONSTANTINESCU, IOSIF 
SOCACIU, MARIN COANDA, 
ALFRED NEAGU.

Foto: PETRE DUMITRES
CU, RADU CRISTESCU, AR
MAND ROSENTHAL.
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Calde felicitări, urări de sănătate și putere de muncă

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
4 J

cu prilejul alegerii sale în fruntea celui mai cuprinzător 
organism politic al națiunii noastre

Pe adresa Comitetului Cen
tral al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au conti
nuat să sosească mesaje și tele
grame prin care comuniștii, toți 
oamenii muncii din patria noas
tră, fără deosebire de naționali
tate, își exprimă cu nespu
să bucurie satisfacția pen
tru alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, în func
ția de președinte al Frontului 
Unității Socialiste — cel mai 
cuprinzător organism politic al 
națiunii noastre socialiste. în 
aceste mesaje vibrante milioane 
de cetățeni ai României socia
liste dau o înaltă apreciere con
tribuției decisive a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la soluționa
rea problemelor teoretice și 
practice ale edificării noii orîn- 
duiri sociale în patria noastră, 
aportului său hotărîtor la stabili
rea direcțiilor și orientărilor 
dezvoltării economico-sociale a 
țării, la perfecționarea conduce
rii și organizării societății, la 
dezvoltarea democrației socialis
te, la elaborarea politicii de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate,

Adresînd cele mai calde fe
licitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul alegerii 
sale în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Unității So
cialiste, în mesaje și telegrame 
oamenii muncii. îi urează din 
adîncul inimilor lor multă sănă
tate și putere de muncă, pentru 
ca în fruntea partidului și a țării 
să conducă, întregul nostru po
por, cu aceeași mare înțelepciu
ne, clarviziune și dragoste pa
triotică, pe căile luminoase ale 
socialismului și comunismului.

iotodată, oamenii muncii își 
exprimă hotărîrea ca prin efor
turi unite să adauge noi reali
zări în întrecerea socialistă pen
tru înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen, să întîmpme cu 
cinste evenimentele istorice ale 
acestui an, a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului.

Vedem cu toții în această in
vestire o nouă și deosebit de 
semnificativă expresie a dragos
tei nețărmurite pe care poporul 
nostru o poartă strălucitei 
cjumneavoastră personalități, în 
care sînt întruchipate virtuțile 
cele mai scumpe ale făuririi 
noii orânduiri — scrie în tele
grama adresată de Comitetul 
județean Dolj al P.C.R. și Con
siliul județean al F.U.S. în per
soana dumneavoastră, proemi
nenta personalitate a națiunii 
noastre socialiste, partidul și sta
tul, țara întreagă au un remar
cabil exponent al năzuințelor de 
întărire a colaborării și priete
niei cu toate țările socialiste, cu 
partidele comuniste și muncito
rești, cu mișcările progresiste, 
democratice, antiimperialiste, cu 
toate țările și popoarele lumii.

Acționînd neabătut, în spiri
tul Congresului al X-lea și al 
Conferinței Naționale ale parti
dului, al magistralei dumneavoas
tră expuneri la primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste, vă 
asigurăm și cu acest prilej, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți cei ce muncesc de pe 
meleagurile doljene își vor dărui 
întreaga lor energie pentru ca 
angajamentul luat în cinstea glo
rioasei aniversări a eliberării pa
triei și Congresului al XI-lea al 
P.C.R. să fie în mod exemplar 
realizat.

Prin alegerea dumneavoastră 
în înalta funcție de Președinte 
al Frontului Unității Socialiste, 
trimișii țării la Congres au ex
primat voința și gîndurile între
gului nostru popor, sentimentele 
de fierbinte recunoștință, aleasă 
dragoste și înaltă prețuire ale 
tuturor celor ce muncesc cu min
tea și cu brațele în această țară 
— scrie în telegrama transmisă 
de Comitetul județean Cluj a! 
P.C.R. și Consiliul județean al 
Frontului Unității Socialiste.

Li conștiința muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, a lucră
torilor de pe ogoare, a cadrelor 
didactice, a oamenilor de știin
ță, artă și litere, în conștiința 
întregii noastre națiuni, numele 
și neobosita dumneavoastră ac
tivitate teoretică, politică și or
ganizatorică se identifică cu as
pirațiile și idealurile lor de fău
rire a socialismului și comunis
mului în România, cu lupta și 

LICEUL AGRICOL 
MIZIL

ȘCOLARIZEAZĂ : Pentru anul școlar 1974—1975 absolvenți 
a 8 clase de școală generală.

Pe lîngă spațiul rezervat bunei desfășurări a procesului in- 
structiv-educativ al elevilor și a muncii lor independente, 
școala mai dispune și de condiții optime de cazare.

Școala pregătește :

- contabili pentru unitățile socialiste ;
- agronomi pentru unitățile socialiste.

După absolvirea liceului, absolvenții au dreptul de a mer
ge în învățămîntul superior sau vor fi încadrați în întreprin
deri pe profesiile sus-menționate.

Indicațiile suplimentare se dau la secretariatul liceului, zil
nic, între orele 8-14, telefon 143.

1. — Agronomie (liceu)
2. — Mecanizarea agriculturii (liceu)
3. — îmbunătățiri funciare

« . . și gospodărirea apelor (liceu)
4. — Economic (liceu)

năzuințele poporului de progres 
și bunăstare, de statornicire a 
colaborării și înțelegerii între 
popoare, a păcii în lumea în
treagă.

Oamenii muncii din județul 
Cluj — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, u- 
niți în cadrul consiliilor locale 
ale Frontului Unității Socialiste, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, exprimîndu-și adeziunea 
totală la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, la 
magistrala expunere rostită de 
dumneavoastră la primul Con
gres al Frontului Unității So
cialiste, la hotărârile adoptate de 
către forumul celui mai cuprin
zător organism politic al națiunii 
noastre, muncesc cu entuziasm 
și abnegație pentru accelerarea 
creșterii producției industriale și 
agricole, pentru înnoirea și îm
bunătățirea calității produselor, 
pentru realizarea exemplară a < 
programului de investiții, pentru 
înfăptuirea politicii partidului în 
domeniul învățămîntului, științei, 
artei și literaturii. Prin eforturile 
unite ale tuturor colectivelor de 
muncă, se adaugă noi realizări 
în întrecerea socialistă, în înfăp
tuirea cincinalului înainte de ter
men.

Alegerea dumneavoastră —cel 
mai iubit fiu al poporului nostru 
— în fruntea acestui forum po
litic care reunește într-un singur 
șuvoi toate forțele politice și so
ciale ale națiunii, — se arată 
între altele în telegrama adre
sată de Comitetul județean Vîl- 
cea al P.C.R. și Consiliul județean 
al F.U.S. — reprezintă garan
ția sigură a înfăptuirii mărețelor 
obiective ale politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, înalta expresie a intere
selor și aspirațiilor fundamentale 
ale poporului.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general. că oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri 
își vor concentra eforturile pen
tru realizarea înainte de termen 
a planului cincinal, pentru a 
îndeplini programul stabilit de 
primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste, ridicînd la 
noi cote calitative activitatea 
patriotică de înfăptuire a obiec
tivelor social-economice stabilite 
de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Român.

Vă încredințăm că vom de
pune toată priceperea, pasiunea 
și capacitatea noastră creatoare 
pentru a cinsti cu ’"-oi succese în 
muncă cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei s **l 
de-al XI-lea Congres al Parrii*- 
lui Comunist Român. coctrs- 
buind la înfăptuirea saărețE 
opere ce animă întregc' uatCu 
ponor — făurirea societăți: so
cialiste multilateral dezvoltare pe 
pămîntul Românie’.

In telegrama adresată de Co
mitetul județean Alba al PCR. 
și Consiliul județean a! F.U-S. 
scrie: Ne exprimăm și cu acest per
lei înalta stimă și prețuire pe care 
o purtăm față de dunmea'ouv- 
tră. conducătorul încercat al po
porului român. cel mai nabst fiu 
al națiunii noastre, eminent 
luptător pentru înfăptuirea celor 
mai înalte idealuri ale construc
torilor socialismului dia parna 
noastră.

Angajați ferm, cu întregul elan 
patriotic, pentru înfăptuirea îna
inte de termen a actualului cin
cinal. oamenii muncii d_n jude
țul Alba depun toate eforturile 
pentru realizarea exemplară, d 
de zi, a sarcinilor de producție, 
a angajamentelor asumate, a pre
țioaselor indicații cuprinse in 
magistrala expunere prezentată 
de la tribuna celui mai larg 
forum politic al națiunii noas
tre, conștienți că prin aceasta 
iți aduc contribuția, alături de 
întregul popor, la înflorirea con
tinuă a României socialiste.

înconjurat de stima și prețm- 
rea nemărginită a tuturor fiilor 
României, convinși că numai sub 
înțeleaptă dumneavoastră con
ducere putem înfăptui pe deplin 
mărețul program al partidu
lui, vă urăm din toată mima, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sănătate și deplină 
putere de muncă, ani mulți de 
viată spre binele scumpei noas
tre patrii, a națiunii noastre so
cialiste.

Expunerea prezentată în fața 
solilor întregii națiuni, pre
țios îndreptar teoretic și prac

tic. documentele adoptate la 
primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste, se scrie în te
legrama Comitetului județean 
de partid, Consiliului populai 
județean și Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste — 
Tulcea, reprezintă un ansamblu 
cuprinzător de teze, principii și 
norme, care contribuie în modul 
cel mai concret la fundamenta
rea științifică și organizatorică a 
rolului Frontului Unității Socia
liste în viața politică, economică 
și social-culturală a țării, care 
deschid o nouă etapă în activi
tatea acestui organism revolu
ționar.

In numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor de pe aceste 
meleaguri ale patriei, vă tran
smitem din inimă cele mai calde 
felicitări, bucuria noastră nemăr
ginită de a vă ști în fruntea 
țării, urări fierbinți de multă 
sănătate și putere de muncă.

Vă încredințăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
ne vom face cu credință datoria 
de comuniști, de oameni ai unei 
societăți noi, că vom acționa cu 
hotărîre, cu mai multă abnegație 
și dăruire pentru înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne re
vin din luminosul program de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie — Republica So
cialistă România.

Investirea dumneavoastră cu 
înalta funcție de Președinte al 
Frontului Unității Socialiste, se 
subliniază printre altele în tele
grama Comitetului județean al 
P.C.R. și Consiliului popular ju
dețean Maramureș, reprezintă 
garanția sigură că toți oamenii 
muncii din patria noastră își vor 
ștrînge și mai puternic rindurile 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân. acționînd într-o unitate de 
nezdruncinat pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, in spi
ritul indicațiilor și sarcinilor cu
prinse în expunerea pe care ați 
prezentat-o la primul Congres 
al Frontului Unității Socialiste.

neabătut îndemnurile 
Și pilda dumneavoastră, munci
torii, țăranii, intelectualii, toți 
oamenii muncii din Maramureș, 
în frunte cu comuniștii, depun 
eiorturi susținute pentru reali
zarea în condiții cit mai bane a 
sarcinilor «ie plan s a aa«a,a- 
m-nlHor *^«ate in fatrecerea 
socarcâ Prent=eti-*e. touț. 
tovirișe secretar general să vă 
^po-Uza â producției

P® Primele ana 
«waț acestui an a fost în- 

cu 4 zJe lucrătoare mai 
Qt*>'reme ornund ca pini h 

hum să fie realizată o 
Rmcge MD&nentară în valoa
re de 65 Butoane let

' *. :nc^ti_IRăm. mult iubite 
’ ța-'așe Nicolae Ceaușescu, că 

rcocucerea organizațiilor de 
P-u-d. toti locuitorii județului 
■o*re»xir munci cu și mai mul- 
tă abnegație pentru a da viață 
mdicațnlor și sarcinilor ce ni 
.e-«ț> trasat, pentru a întimpina 
cea oe-a XXX-a aniversare a e- 

pălnei și Congresul al 
AI-.ea al partidului cu succese 
ixauacabtle in îndeplinirea sar- 

j de plan și a angajamen
telor.

Noi. locuitorii meleagurilor ju
dețului Caraș-Severin — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități, scrie în tele- 
grama adresată de Comitetul ju
dețean de partid și Consiliul 
popc.ar județean, urmărim zi de 
zi. cu deosebit interes și mîn- 
cne patriotică, laborioasa activi- 
țațe desfășurată de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Puternic însuflețiți de pilda 
atit luminoasă a vieții și ac
tivității dumneavoastră, comuniș
tii toți oamenii muncii din acest 
co,ț de țară, nu-și precupețesc 
energia, talentul și spiritul de 
dăruire pentru a da viață prin 
rezultate cit mai rodnice, sarci
nilor ce ne-au revenit din Con- 
gresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Alegerea dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu în func
ția de președinte al Frontului 
Unității Socialiste reflectă cele 
mai profunde sentimente de pre
țuire, stimă și dragoste cu care 
vă înconjoară întregul nostru 
partid și popor, consacră și pe 
această cale aportul ce l-ați adus 
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între 9 și 21 iunie a.c. se primesc înscrieri pentru admiterea 
în anul I. treapta I., absolvenților clasei a VIII-a, școala de 
cultură generală, in virstă de pină Ia 17 ani Împliniți in cursul 
acestui an, la următoarele specialități :

Absolvenții primesc diplome de tehnician și au dreptul de a 
merge la facultate.

înscrierile se fac la sediul liceului pe baza unei cereri tip cu 
viza școlii generale de proveniență. însoțită de fișa medicală 
cu examenul pulmonar și analiza singelui.

Relații suplimentare se dau la secretariatul liceului din str. 
Prelungirea București, nr. 4, telefon nr. 1012.

dezvoltării, ridicării prestigiului 
României pe toate meridianele 
lumii. Acest eveniment constituie 
pentru noi toți un puternic im
bold de a acționa în continuare 
cu și mai multă hotărîre pentru 
a întimpina istoricele evenimente 
ale anului — a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al P.C.R., cu 
noi victorii de prestigiu în toate 
domeniile de activitate.

Trăind astăzi această profun
dă satisfacție, transmițîndu-vă 
gîndurile și sentimentele noastre 
fierbinți de admirație și respect, 
vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru traducerea în viață a politi
cii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, spre binele 
și prosperitatea patriei ale cărei 
destine le conduceți, a întăririi 
și înfloririi națiunii noastre so
cialiste.

In telegrama adresată de Co
mitetul județean Sălaj al P.C.R., 
scrie :

Ne exprimăm cu acest prilej 
caldele și sincerele noastre sen
timente de profundă dragoste 
și prețuire, de adincă recunoș
tință față de conducerea 
partidului și statului, față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. fiu 
devotat trup și suflet poporului 
român. înalt exemplu de devota
ment și dăruire comunistă- în
chinată fericirii și bunăstării ce
lor ce muncesc, cauze: socialis
mului și păcii. înțelegeri:, cola
borării și prieteniei intre popoare.

Cu prilejul alegerii dumnea
voastră în funcția de președinte 
al Frontului Unității Socialiste, 
vă dorim multă sănătate, putere 
de muncă, viață fericită și înde
lungată pentru a ne corsdnce. cu 
aceiași pași siguri ca și nmă a- 
cum. pe calea făuririi idea’ Iui 
de ridicare a Român ei socialiste 
pe cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației umane

Asigurăm conducerea pam îu- 
lui și statului, pe dumneavoastră, 
stimate tovarășe președinte, că 
oimtnii muncii din județul Sila 
vor acționa și mai uniți in cuzet 
și faptă pentru a hrtimpma rea 
de-a .XXX-a aniversare a eibe- 
rării patriei și Congresul al 
XI-lea al Partidului CoresT" «t 
Român cu rezultate decsebcte ia 
toate dometurle de actn-±are. a- 
daciadrr-ne astfel ooctr.bcta. 
aUzwi de iatzcgal poțxx ia in- 
fiorirea șt prosper-area continuă 
a patrie: noastre drag: — Roroă- 
au socialistă.

Au adresat- de asemenea, 
telegrame de felicitare, colecti
vele Ministerului Industriei Me
talurgice, Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
membrii Uniunii Compozitorilor, 
ai Asociației scriitorilor din Cluj, 
comitetele de partid și colective
le de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari de la între
prinderea minieră Bocșa, între
prinderea de geamuri Buzău, 
Complexul de cale ferată Dej, 
întreprinderea de tîmplărie me
talică și produse din materiale 
plastice pentru construcții Buzău, 
Stațiunea experimentală legumi
colă Buzău, Uzina electrică din 
Iași. întreprinderea de confecții 
și întreprinderea de garnituri de 
frîne și etanșare din Rîmnicu 
Sărat. întreprinderea „Salina" 
din Ocna-Dej, județul Cluj, Cen
trala industriei bumbacului — 
București, Șantierul naval Galați, 
întreprinderea Unirea din Cluj, 
Consiliul municipal al sindicate
lor Dej, Comitetul comunal de 
partid din comuna Smeeni, jude
țul Buzău, Consiliul de adminis
trație al ADAS — București, lu
crătorii unităților cooperativelor 
de producție meșteșugărească din 
județul Satu Mare, organizațiile 
de partid, de mase și cetățenii 
comunei Berea, tineretul din în
treprinderile, instituțiile și șco
lile din municipiul Dej, absol
venții anului I al Liceului Al. I. 
Cuza din Focșani, corpul didac
tic și elevii Liceului Al. Vlahuță 
din Rm. Sărat, lucrătorii spitalu
lui unificat din Rm. Sărat.

Telegrame cuprinzînd calde 
felicitări au mai fost primite din 
partea a numeroase comanda
mente, mari unități și instituții 
militare de învățămînt, a altor 
întreprinderi productive și insti
tuții de cultură, artă, știință și 
instituții administrative din în
treaga țară.

= 6 clase cu 228 locuri 
= 2 clase cu 76 locuri

= 2 clase cu 76 locuri 
= 2 clase cu 76 locuri

DUMNEAVOASTRĂ GÎNDIȚI, MUNCIȚI Șl TRĂIȚI
CA UN ”tÎNĂR COMUNIST ?

„LA HUNEDOARA AM ÎNVĂȚAT 
CE ÎNSEAMNĂ MUNCA"

— Eu de fel mi-s țăran. Toți 
din neamul meu au fost agri
cultori, de-aici din județ, co
muna Agrij, oameni harnici și 
gospodari, dar sortiți să depin
dă mai mult de vreme decît de 
voința lor. Așa se face că o 
muncă riguros planificată in a- 
gricultură nu prea aveai cum 
s-o faci înainte ; omul era o- 
bișnuit cu anotimpurile, nu cu 
ziua, cu minutul. Obiceiul ăsta 
îl deprinsesem și eu: mai exact 
spus, pe baza lui mă formasem, 
c-am trăit la țară pină la 17-18 
ani. Adevăratul înțeles al mun
cii l-am învățat la Hunedoara. 
Pentru că, după ce te în
veți cu disciplina urmează 
perfecționarea în pregătire, înca
drarea din toate punctele de ve
dere în modul de viață munci
toresc : adică să știi ce și cum 
să-ți ceri ție mai întii, să dai 
dovadă de conștiință.

— Cit timp ați lucrat la Hu
nedoara 7

— Cinci ani, din 1961 pină în 
1966. Eu zic că ăsta a fost cin
cinalul vieții mele, acum m-am 
călit; pe schelă, în bancă la 
cursuri, între oameni cu înaltă 
conștiință comunistă. Aici am 
ajuns eu din țăran, mecanic 
constructor și din mecanic, ma
caragiu. Puțini mecanici pri
mesc autorizație să lucreze pe 
macara.

— Cărei intimplări se datoreș- 
te. totuși, faptul că ne intilnim 
astăzi in Zalău ?

— Vedeți dv., eram mai mulți 
de prin părțile astea, care vi
sam să ne tragem spre casă, cu 
meseria la mină. Trăgeam spre 
locurile de baștină ; știți că este 
un vierme care numai în 
hrean trăiește ; dacă-1 pui în za
hăr. moare, tot la amarul lui 
trage. Dorul, care va să zică: așa 
și noi. Acasă am ajuns, insă, 
după un ocol de trei ani la Baia 
Mare. Tot in construcții am lu
crat. Dar in 1969 am venit la 
Zalău; începuse și la noi să ia 
avânt tot mai mare industria. 
Atunci a fost nevoie de con
strucții. de blocuri. Eu am ur
cat din nou pe macara.

— Este greu pe macara 7
— Este foarte greu. Numai 

cine nu cunoaște specificul cre
de că este ușor să stai la înăl
țime. Dar pe macara urci ca 
r. lotul in avion, odihnit, in per- 
fectă stare de sănătate. O co
rn", rdă greșită și poți d Stima un 
bloc sau să te răstorni.

— Se poate 7
— Da. mai cu seamă cînd vin

ul face balans. Macaraua are 
tt de tone, eu mă aflu la 20 
x»tr. deasupra pământului. cu 
mn tone ți jumătate in giscă

fic-rttre tinărtâ o munoa utilă ftoelftălU

INTELECTUALI

CU... JUMĂTATE

DE NORMĂ!

Maria Constanti- 
nescu (economistă, 
repartizată la 
IJECOOP, Slobozia) : 
— Eu îmi iubesc pro
fesia și vreau s-o 
practic, dar nu pot 
să mă duc la Slobo
zia, fiindcă mi-au 
spus colegii că tre
buie să fac multe 
cercetări pe teren, la 
țară. Eu nu pot să 
fac teren ! De altfel, 
nu înțeleg — de ce 
nu sînt lăsată să mă 
angajez în Bucu
rești ?

Adrian Popescu, 
(profesor, repartizat 
în satul Rovine, jud. 
Ialomița) : — Să știți 
că nu am stat de
geaba un an de zile ! 
Am predat o carte 
(scrisă în colaborare) 
la Ed. științifică, am 
colaborat la o revis
tă, o să scriu un ro
man... O să mă duc 
și la post, dar voi 
face, zilnic, naveta, 
la București; aici e 
casa mea.

Trei tineri, ca atiția alții. Au urmat o fa
cultate și au obținut o diplomă. Totodată, 
au acceptat și o repartiție pe care, din 

motive apreciate ca neîntemeiate de către or
ganele de resort din Ministerul Muncii, nu au 
găsit de cuviință să o onoreze. Toți trei invocă 
(și astăzi, Ia aproape un an de cind nu-și prac
tică profesia !) anumite drepturi, în virtutea di
plomei obținute, uitind însă că atunci cînd s-au 
înscris Ia facultate s-au angajat nu față de un 
loc de muncă sau altul, ci față de profesia lor 
de astăzi. Trădind-o însă, refuzînd să se pre-

j zinte la post, au devenit treptat un fel de In
telectuali cu „jumătate de normă" : „intelectuali 
de după-amiază“ — (in cazul Iui A. Roman
cenco), sau ,,de dimineață'* (A. Popescu), sau 
„intelectuali in exclusivitate pentru Capitală** 
(M. Constantinescu). Tristă condiție pentru un 
tinăr care iși poate imagina că își păstrează un 
titlu fără a-și practica meseria. Pentru Că sin
gura modalitate de a te respecta pe tine însuți 
rămîne tot aceea de a munci ocolo unde este 
nevoie de tine.

MONICA ZVIRJINSCHI

CONTESA WALEVSKA : Patria 
(orele 9,30; 12.15; 15; 17.45: 20,30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Scala (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16.15; 18.45; 21). Feroviarul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45).

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARA :■ Sala Palatului (orele 
17,15; 20.15), Capitol (orele 9 30; 
11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45) Favo
rit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30), Grădina Capitol
(ora 20).

PERCHEZIȚIE CORPORALĂ : 
Casa Filmului (ora 15,45).

FATA DE PE KOSMAJ: Festi
val (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21); Grădina Festival (ora 20).

ACȚIUNEA „FOCUL**: Doina 
(orele 12,45; 15; 17.30; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9,45: 11; 15).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Cen
tral (orele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30).

APAȘII: Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20.45): Gră
dina Doina (ora 20).

LA EST DE JAVA : București 
(orele 9; 11: 13; 15; 17: 19. 21). 
Grădina București (ora 20.13).

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Buzești (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30).

• FRAȚII JDERI: Arta (orele 

Convorbire cu tovarășul 
LIVIU SUCIU, 

macaragiu la Întreprinderea 
județeană de construcții-montaj

Zalău

(sarcina de ridicare — n.n.).
Trebuie să fii cu ochii în pa
tru. să te concentrezi foarte 
mult. Se pilotează greu o ma
cara în astfel de cazuri. Iar noi, 
in construcții, lucrăm pe orice 
vreme.

— Ciți ani aveți, tovarășe 
Suciu 7

— 30, din care 13 în mediul 
muncitoresc. Eu am fost țăran, 
dar astăzi sînt muncitor, chiar 
dacă mai merg în cîte o per
misie la părinți și mai pun mina 
pe sapâ. Eu muncitor sînt și mă 
mîndresc cu acest titlu.

— Cum credeți că este, că 
trebuie să fie muncitorul zilei 
de azi 7 Ce calități trebuie să 
aibă 7

— Să fie un om bine pregătit 
în meseria lui, să se străduie 
să fie și mai bine pregătit. Să 
fie, apoi, înțelept, să aibă spi
rit critic și autocritic, iar lip
surile să le trateze cu toată in
transigența. Să trăiască cinstit, 
să gindească drept, să dea do
vadă de spirit de întrajutorare 
în muncă.

— Ați putea să-mi ilustrați 
practic acestea, să-mi dați eite- 
va exemple 7

— Chiar mai multe, dar unul 
este cel care mă frămîntă pe 
mine la ora de față. Iată, eu 
mă aflu pe macara și macaraua 
pe care lucrez eu se plimbă pe 
niște linii, niște șine. Pentru 
buna lor întreținere și siguran
ță răspunde o echipă de liniori. 
Ei, liniorii ăștia, pe șantierul 
nostru, nu prea dau dovadă 
muncitorească. Sint delăsători în 
muncă, nu vin cînd îi soliciți, 
iar cind vin. se fac că fac ceva 
și-apoi pleacă rîzîndu-ți în nas. 
Eu am ridicat mereu problema 
în ședințe, s-au luat ceva mă
suri, dar lucrurile nu s-au re
zolvat: liniorii refuză să se dea 
pe linie. Din cauza lor stă o 
brigadă întreagă, cîte un bloc, 
uneori două blocuri. Și noi 
n-avem timp de pierdut, în Za
lău e mult de lucru.

— Totuși ați clădit în cițiva 
ani un oraș nou.

— Dacă toate lucrurile ar fi 
mers mai bine, și asta se putea, 
depindea numai de noi, de oa
meni, l-am C clădit mai repede.

12,30; 16; 19.30); Bucegi (orele 16;
19.45) ; Volga (orele 9,30; 12.30: 16;
19.15);  Grădina Arta (ora 20); Gră
dina Bucegi (ora 19,45).

LADY CAROLINE: Excelsior (o- 
rele 9.15; 12; 15,30; 18; 20.30); Me
lodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16: 
18,30; 20,45); Gloria (orele 8 45; 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30); Gră
dina Aurora (ora 20).

AFACEREA , PRINȚUL NE
GRU": Lira (orele 15.30: 18: 20.15).

CAT BALLOU : Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15); Fla
căra (orele 9: 11,15: 13.30: 15.45: 
18; 20,15); Grlvița (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30).

LUMINILE ORAȘULUI : Flamu
ra (orele 9: 11,15: 13.30; 16; 18.15:
20.30) : Grădina Tomls (ora 20,15).

BANI DE BUZUNAR: Victoria 
(orele 9,15; 11.30: 13,45; 16; 18.30:
20.45) ; Modern (orele 9; 11.15:
13,30: 16; 18,15; 20.30).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE: Drumul Sării (orele 15,30: 
18- 20.15); Viitorul (orele 16; 18; 
20).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT : Moșilor (orele 15,45; 
18: 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Moșilor (orele 9: 12.30).

CIDUL; Dacia (orele 9; 12,30; 16:
19.30) .

De construit am construit ceva. 
Peste 2 300 de apartamente. A- 
nul acesta vom mai înălța 800. 
Am făcut și cîteva școli și li
cee, un centru stomatologic, un 
dispensar. Am dat gata și-un 
bloc turn cu 10 etaje, primul din 
județ, la altul am turnat fun
dațiile. în centru facem un ho
tel care a fost prins în rețeaua 
turistică internațională; să vină 
și străinii să vadă că și Za- 
lău-i fruntea. Sîntem aici 1800 
de constructori, toți harnici și 
pricepuți, dar eu pe liniori tot 
nu-j iert. Cu ei trebuie să se 
mai muncească.

— Cu viața personală cum o 
duceți 7 Vreau să spun...

— înțeleg. Mulțumesc, bine. 
Am familie, m-am căsătorit în 
1969 aici, în Zalău. Soția a .lu
crat la I.L.F., dar acum se va 
califica in ceramică, pentru 
noua fabrică. La inceput ne-a 
fost mai greu, n-aveam locuin
ță. Stăteam cu chirie, intr-o că
suță pitică. Am făcut eu cere
re, dar degeaba. Pină-ntr-o 
noapte, cînd ne-a inundat și-a 
intrat apa de-un metru în casă. 
Asta s-a intimplat anul trecut. 
Atunci am fost evacuați și am 
primit o garsonieră. Numai că 
și aici lucrul n-a fost drept pină 
la capăt. După lege, toți din 
blocuri aveau dreptul la butelie 
de aragaz. Eu gătesc pe lampă, 
că nu mi s-a dat butelie.

— Observ’ că sînteți cam por
nit pe critică 7

— Cind am dreptate. Cînd 
n-am, stau și-ascult. îmi însu
șesc. De multe ori, cînd am gre
șit, mi-am făcut și autocritica. 
Am fost primul care mi-am dat 
seama de greșeală și-am recu
noscut. Dar de multă vreme 
m-am străduit să nu mai gre
șesc. Dacă oamenii îți spun că 
ai făcut treabă bună, tu poți 
să-i dai înainte cu autocritica ? 
Eu zic că nu; ar însemna să 
faci un fel de demagogie.

— Ce gînduri de viitor aveți 7
— Dorințe am multe. Să stau 

aici să ne construim județul. A- 
vem multe de făcut în Sălaj. 
Sintem abia la început. Și-apoi, 
să-mi trăiască macaraua asta pe 
care-o vedeți. Ea trebuie să re
ziste 10 ani pină la revizie și 
treaba aceasta depinde de mo
dul cum știi s-o îngrijești. Că 
și după grija față de mașină, 
da unealtă în general, se cu
noaște muncitorul adevărat. Iar 
eu, cum vă spuneam mai îna
inte, muncitor mi-s.

ION ANDREIȚA

Anca Romancenco 
(profesoară, reparti
zată în satul Copă- 
ceana, jud. Vaslui) : 
— Am fost un tri
mestru profesoară, 
dar m-am săturat ! 
Am de gind să mă 
reprofilez — dimi
neața voi munci ca 
stenodactilografă, iar 
după-amiaza, acasă, 
voi fi intelectuală — 
vreau să citesc,' să 
fac conspecte, să 
scriu poezioare...

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI; Vitan (orele 15,30; 18;
20.15) ; Grădina Vitan (ora 20),

ARBUȘTII: Ferentari (ora 15,30).
LE MANS: Ferentari (orele 18;

20.15) .
VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 

Popular (orele 15,30; 18; 20.15); 
Cotrocenl (orele 10; 12: 14; 16; 18).

HOȚUL DE PIERSICI: Cotro- 
ceni (ora 20).

RIO I.OBO: Unirea (orele 15.30; 
17,45; 20); Grădina Unirea (ora 
20).

UN COMISAR ACUZĂ: Pacea 
(orele 15,30: 17.45; 20); Cosmos (o- 
rele 13,30; 18; 20.15).

PĂCALĂ: Munca (orele 10; 16; 
19): Rahova (orele 10; 16; 19); 
Grădina Modern (ora 20).

TREI SCRISORI SECRETE: Pro
gresul (orele 16; 18; 20): Grădina 
Moșilor (ora 20).

MARELE VALS : Crîngași (orele 
15,30; 18.45).

CE DRUM SA ALEGI: Lumina 
(orele 3.45; 11.15; 13.30: 16: 13,30;
20.45);  Floreasca (orele 15 30; 18:
20.15) : Giulești (orele 15.30: 18:
20.15) .

BĂTĂLIA PENTRU APA GREA 
(orele 14,30: 16.30) ; A 7-A CRU
CE (ora 18,45) : LA NORD. PRIN 
NORD-VEST (ora 20.45), rulează la 
Cinemateca „Union".

VlRSTELE
RĂSPUNDERII

— Vă propun, tovarășe ingi
ner Rădulescu, o rememorare a 
paragrafului din Proieetul de 
norme ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, in jurul căruia am 
convenit să se desfășoare dis
cuția noastră : „O trăsătură de 
bază a profilului moral al 
membrilor de partid, a tineri
lor comuniști trebuie să fie inal- 
ta conștiință profesională, res
ponsabilitatea pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor în
credințate. intoleranța față de 
chiul, superficialitatea sau in
disciplina în muncă**. Aveți 27 
de ani, cinci ani de muncă e- 
fectivă la Uzinele „Automatica" 
și doi ani de cînd coordonați și 
răspundeți de activitatea orga-. 
nizației de tineret. Am enurr.r-,, > 
rat trei virste : una fizică, a! 
profesională și. în sfîrșit, cea 
învestiturii politice. Care din ele 
credeți că traduce hotăritor exi
gentele cerințe formulate mai 
sus ?

— Toate.
— Cind se formează conștiin

ța profesională ?
— înainte de exercitarea pro

fesiei. Ca în medicină, cred.
— Ne găsim deja pe terenul 

responsabilității...
— Da. Nu întîmplător pro

iectul de norme conține aceas
tă precizare : „responsabilitatea 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate**. Mulți 
se mulțumesc să afirme : ,.A- 
vem o răspundere !“, dar se fe
resc să delimiteze teritoriul a- 
cesteia.

— Vreți să încercați dumnea
voastră ?

— Acum cîtva timp, ca să 
vă dau un exemplu, am primit 
spre execuție un generator de 
abur pentru tren. Primul pro
iect conținea unele deficiențe, 
al doilea nu era nici el perfect, 
am intervenit atunci noi.

— Care noi ?
— Serviciul de proiectare la 

care lucrez. întimplător eu 
m-am ocupat de proiect. dar 
putea fi oricare altuL Era vor
ba In ultimă instanță ca oame
nii care călătoresc pe calea fe
rată să nu sufere de frig. în a- 
ceasta consta pentru momentul 
respectiv răspunderea mea și 
m-am străduit să mă achit de 
ea în mod conștiincios și rapid. 
Dar, toate acestea intră de fapt 
în teritoriul pe care ii defineș
te fără ostentație . el însuși : al 
răspunderii pentru muncă și 
față de beneficiarii ei direcți.

— Rămîne „intoleranța față 
de chiul, superficialitatea sau 
indisciplina în muncă**...

— îmi permit să vă corectez : 
nu rămîne, ci decurge. Dacă 
ești exigent cu tine, nu poți face 
altora rabat de la disciplină și 
conștiinciozitate. De aceea nici 
nu pot rămîne indiferent 
observ pe cineva somnoi_.c» » 
lingă mașină sau lucrînd 
mintuială.

— Ce faceți în asemenea ca
zuri ?

— Nu fac morală de genul: 
cum îți permiți, ce fel de ute- • 
cist ești tu etc. Mă uit la ce 
lucrează și calculez ce conse
cințe are — la scara produsu
lui finit — lenea sau eroarea 
pe care a făcut-o. I le comu
nic și ajunge. Pină acum nu 
s-a intimplat să constat „reci
dive**. Să știți însă că acestea 
sint cazuri foarte rare. La noi 
aproape toți tinerii care lu
crează în uzină — și sint peste 
1 200 — își fac datoria cum tre
buie. Altfel n-ar fi tocmai organi
zația noastră pe primul loc în 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen**. Vreau, de a- 
semenea. să menționez că îm
preună cu întregul colectiv al 
„Automaticii** am inițiat o che
mare la întrecere către toate în
treprinderile cu profil electroteh
nic sau electronic.

SOFIA SCORȚARU

JOI, 30 MAI 1574

PROGRAMUL I

16,00—17.00 Teleșcoală. 17 30 Telex. 
17,35 Țeleglob : UJI.S.S. ima
gini din Estonia. 17,55 Agroenci- 
clopedla. Emisiune de știință și 
practică agricolă. 18.20 Universi
tatea TV. 18.55 Familia. 19.25 1001 
de seri : Calimero. 19,30 Tele
jurnal. La cotele Anului XXX. 
20.00 Seară pentru tineret. De 'oi 
pină joi — rubrică de știri din 
viațș și activitatea tineretului a 
organizațiilor U.T.C. 20.05 ..Școala 
pentru anul 2 000". 20 22 Agenda 
medicală. 20,47 Brațul'tinăr.al le
gii... Reportaj dedicat Z.lei mili
ției. 21.00 Mai aveți o întrebare 7 
Omul — civilizația   mediul în
conjurător. 21,50 Parada vedetelor 
internaționale. 22.15 r’» jr?.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Radiotelev.ziunll. în pau
ză : Telex. ■ 22,05 Cărți șl idei.
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TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEA» Și-.SCC, a primit din partea regelui HUSSEIN al Iorda
niei, următoarea telegramă :

Doresc să transmit Excelenței Voastre, in numele poporului 
iordanian și al meu personal, mulțumirile noastre sincere pentru 
amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu ocazia aniver
sării zilei independenței Iordaniei, precum și cele mai bune 
urări Excelenței Voastre de muită sănătate, fericire și progres 
continuu națiunii dumneavoastră.

a vorbit apoi prof. Patrik 
Suppis.

In cadrul dezbaterilor, se vor 
aborda probleme de o deosebită 
actualitate in acest domeniu, 
cum sint : modele matematice 
pentru datele anchetelor sociale, 
modele predicative și de pla
nificare economică, aplicații ale 
matematicii in studiul istoriei, 
sistemele matematice în științe
le sociale, modele economice ale 
invățămintului etc. Va avea loc, 
de asemenea, și o largă dezba
tere asupra tendințelor de viitor 
și direcțiilor de aplicare a mo
delelor matematicii in sfera 
științelor sociale.

PLECĂRI
Delegația Congresului Națio

nal din Repuolica Columbia, 
condusă de Sergio de la Torre 
Gomez, vicepreședinte al Came
rei Reprezentanților, care a fă
cut o vizită in țara noastră la 
invitația Marii Adunări Națio
nale, a părăsit miercuri după- 
amiază Capitala.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al M.A.N.. Iu.;j 
Fejes, secretar al M.A.N.. Ș'.tfar. 
Bălan, președintele Grupului 
parlamentar pentru relații de 
prietenie România-Columu.a.

A fost prezent Alvaro Rocha 
Lalinde, însărcinat cu afacer. 
ad-interim al Columbiei in țara 
noastră.

★
O delegație de activiști ai 

P.C.R., condusă de Teodor Co- 
man, membru al C.C. ai P.C.R, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al P.C.R a p.-- 
cat miercuri dimineața la Buda- 
pesta, unde, la invitația C C. al 
P.M.S.U., va face o vizită :n 
schimb de experiență in R. P. 
Ungară.

Pe aeroportul Otopem. de.e- 
gația a fost condusă, la plecare, 
de tovarășii Dan Martiar.. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R 
și Lucian Drăguț, vicepreședin
te al Consiliului Centra', de Con
trol Muncitoresc al Activități 

^«Economice și Sociale.
Au fost prezenti reprezentant: 

ai Ambasadei R. P. Ungare la 
București.

Namibiei. Sperăm să ajur.gem 
la o identitate de păreri, ani
mați fiind, ca și poporul ro
mân. de dorința puternică in 

ritoni care se afîâ încă sub do
minația colonială.

PROTOCOL

SOSIRE
Miercuri dupâ-amiază. a sosit 

în Capitală o delega’ ? a Con
siliului O.N.U. pentru Namibia, 
condusă de Rashleigh E. Jack- 
son, ambasadorul Giyanei la 
O.N.U., președintele Consiliului, 
care va efectua o vizită in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul O:o- 
peni, delegația a fost imimpina- 
tă de George Elian, ambasador, 
director in Ministerul Afacerilor 
Externe, de aite persoane ofi
ciale.

A fost prezent Sayed Abbas 
Chedid. directorul ’Centrului de 
informare al O.N.U. la Buca 
rești.

*
Poziția României in problema 

libertății și a demnități: umane 
este binecunoscută — a declarat 
presei la sosire R.E. Jackson — 
de aceea așteptăm cu mult in
teres discuțiile pe care le vom 
avea la București. Efectuind un 
schimb de idei. încercăm să gă
sim căi și mijloace pentru re
alizarea eliberării grabnice a

La 29 mai a fost semnat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
Pianul privind colaborarea cul
turală și științifică intre Repu
blica Socialistă România Și 
U.RSS-. pe anii 1P74-137S.

Din partea romană, documen
tul a fost semnat de Vasile Gli- 
ga. adjunct al mi.nstru.ui ala- 
cerilor externe, iar din partea 
sovietică de I. N. Zenisiov. ad
junct al ministrului afaceniO» 
externe.

La ceremonia semnării au par
ticipat Virgil Cararu, pcim- 
adjunct al ministrului educației 
și învățăm,ntului. Ion Doou Bă
lan. vicepreședinte ai Consulu
lui Culturii Și Educației _ Socia
liste, membrii ceior două de*e- 
gațiL Au toot de fața V. L Drpz- 
aenko. amoasadorul Uniunii So
vietice La București, și membri 
ai ambasadei. __

Pianul prevede vizite recipro
ce de oameni de știință și ^ca
dre didactice in vederea efec
tuării de cercetări științifice co
mune. in schimb de experiență 
și pentru cunoașterea realizări
lor din diferite domenii, schim
buri reciproce de studenți și 
doctoranzi pentru studii com
plete și stagii de specializare, 
intensificarea colaborării directe 
intre universități și alte institu- 
te de invâțămint superior, pre
cum și mire uniunile de crea
tori. organizarea de zile ale cul
turii românești și zile ale cul
turii sovietice cj pnlejul săr
bătorilor naționale ale celor două 
țâri, organizarea de decade a.e 
cărții, zile și retrospective ale 
filmului, festivaluri muncaie, 
mese rotunde, simpozioane, co
locvii și alte rr.ar.lfestăn șt-m- 
țifice și culturale.

COLOCVIU
La Bucurss’: » .rcr;.:

*~ir- roloo’-ul I’-Itvsi ofis. 
asupra rol alia calcâlMMrcbx* S- 
modelelor matemafize ia F-—*-- 
țeie sociale. orgamzzt de Uai- 
. risiiaiea <Lr. Bjcwep. ia co
laborare csi U"ivevs:la’.ea Seas- 
fo.-d dm Statele Vaite ale Ame- 
ncii. La lucrări participă spe
cialiști dir. Belgia. R. D. Ger
mană. Italia. U.R.S.S.. S.U.A., 
precum și din țara noastră.

Cuvintul de deschidere a Co
locviului a fost rostit de “acad. 
Miron Constantinescu. Din 
partea Universității din Stanford

PRODUCȚIA ATELIERULUI-ȘCOALA
In cadrul planului de pro

ducție cei peste 1 #00 de elevi 
ai Grupului școlar C.F. din 
Brașov au contractat lucrări 
pentru întreprinderea de 
mecanizare si transporturi 
forestiere a căror manoperă 
valorează 300 092 lei și din 
care, pină acum, s-au realizat 
231 580 lei. La autodotarea 
școlii, elevii au contribuit cu 
o valoare de 76 000 lei, exe
cuting! de asemenea țevi ni- 
sipar pentru locomotivele 
electrice în valoare de 
33 340 lei al căror beneficiar 
este Depoul de locomotive 
Brașov.

Printre cei mai buni elevi 
se află lăcătușii montatori 
Ilarie Szasz, Vasile Florea, 
Traian Harbădă, Vasile Ticu

și Ferenlz Orban din anii I 
ai școlii profesionale. Petre 
Gabor. Mircea Ros. Petre 
Lepădat. Mihai Coș. Gh. 
Radu. Ermur Apșelan din 
anul II. care au efectuat 
operații de sudură, strunga
rii Lucian Țințar Și Costel 
Todirescu. ciștigătorii fazei 
pe minister a concursului 
..Cine știe meserie, ciștigă" 
și care vor participa la faza 
pe țară a concursului „Cel 
mai bun strungar", precum 
și Vasile Mureșan și Gh. 
Burghiu elevi ai liceului in
dustrial.

IOAN CAPĂTĂ
elev, Școala profesională 

C. F. Brașov

EXPOZIȚIE

Romă 
augus

din Re

Reprezentativa 
de tineret — 

F. C. Galicia 
(Brazilia) 3-0 (0-0)

După o primă repriză fără 
nerv, care semăna mai mult cu 
un antrenament obișnuit, ur
mează discuția de la cabină și o 
repriză a două in care echipa — 
cu două schimbări inspirate, 
Mărculescu și Crișan — se pre
zintă. pe teren, cu alte ambiții 
și cu alte realizări tehnico-tac- 
tice. Tinerii fotbaliști 
reușesc să înscrie de trei 
prin Mărculescu. Mulțescu 
Atodiresei. de altfel cei mai 
din garnitura noastră.

Ceea ce ne-a surprins la 
peți a fost faptul că nu 
să piardă. Ei au obținut succese 
frumoase in turneul pe care-1 
ir.treprind prin Europa și în- 
fringerea la scor, la București, 
n-au știut s-o 
mod spor 
tercații și 
forțat pe 
să împartă 
elimine pe 
Esquequinha.

români 
ori 

Și 
buni

oas-
știu

in 
al- 

1-au

primească
iv. dedindu-se Ia 

durități, care 
arbitrul G. Popovici
avertismente și să-1 
căpitanul formației,

• Miercuri la Bacău în „Cupa 
balcanică* la fotbal echipa Sport 
Club Bacău a învins cu scorul 
de 2—0 (1—01 echipa turcă Bolu 

Cele două puncte au fost 
Pană și Dex-

ROMÂNIA-GRECiA 3-1 (2-1)
in campionatul balcanic

Pe un drum bun
Primul meci internațional și tot primul ofi

cial al reprezentativei noastre susținut in fața 
suporterilor proprii a coincis cu o victorie con
fortabilă, 3—1, în fața echipei Greciei, o forma
ție puternică, așa cum s-a prezentat ieri, cu o 
excelentă condiție fizică și o bună tehnicitate. 
Cei peste 40 000 de spectatori au aplaudat suc
cesul tricolorilor obținut pe merit. Partida s-ar 
fi putut încheia cu un scor de proporții dacă 
șutul din lovitura liberă, de Ia 18 m expediat 
magistral de Dumitru (min. 24) — balonul a oco
lit zidul — n-ar fi nimerit bara, și dacă un alt 
șut năpraznic. datorat lui Dinu (min. 37) nu ar 
fi intilnit același obstacol. Tot la acest capitol, 
al limitării scorului, trebuie trecute intervențiile 
excepționale ale portarului Ikonomopoulos. Dar 
o discuție despre ocazii ratate. despre goluri 
oprite de bare pare subiectivă, rezultatul rămi- 
nind cei de pe tabela de marcaj. Asta nu ne îm
piedică să arătăm, insă, că golul oaspeților 
(min. 11) cu mai multă atenție din partea lui 
Sameș — pe lingă care a trecut șutul lui Sara- 
fis — și a portarului Iorguleseu, s-ar fi putut 
evita.

Meciul ca spectacol și nivel tehnic a fost mai 
bun in prima repriză. Fotbaliștii români au do
minat mai mult jocul și terenul, au inițiat mai 
multe acțiuni periculoase la poarta oaspeților, 
din nou Lucescu. dovedindu-se iutr-o formă de 
zile mari. Scorul a fost deschis la prima acțiune 
ofensivă a echipei noastre cind Lucescu 'cen
trează impecabil, iar Iordâneseu reia spectacu
los balonul cu capul. Același Iordănescu. in 
mare vervă de joc. execută eu mare precizie o 
lovitură de la 20 de m. mingea intri ud la vinei». 
A fost o copie fidelă a golului marcat — sin
gurul — echipei Diaamo. duminică, la aceeași 
poartă și-n același colt I In partea a doua, o- 
boseala care s-a resimțit și comiterea unor ne- 
regularități au luat mult din frumusețea jocului.

nmonatuluz re-

PREMil

Scoruri mari in

PRIMIRE

Una din noile bijuterii ale litoralului. Foto: O. PLECAN

mulțumindu-se doar cu 
iar Valeria Stefănescu 
gat proba de lungime 
6.25 m. Este drept că 
timpul desfășurării acestei pro-

a concurat și la proba de 
m plat, pe care a ciștigat-o

Diri.to
Vniversiiaiea 

ii d® T—9. re— 
urnește pe di- 

lă erorilor de 
conducătorului de 

Dragoș Grigorescu. La rin- 
dul său Gloria, obține un rezul-

ziua a 
intema 

lianei, care 
Năs.as: La 
6. 7—» pe i 
raj. La femu 

Kozeiubova
d-spizs 

de V

Internaționalele** de tenis

Haste
Mele

etapa de rugbi

n Repi 
Socialisiă România, in legă 
cu apropiata prezentare a : 
sorilor sale de acreditare.

Agronomii Claj cu 
desfășura:

■egjstrat urmă- 
.. Rulment»!* 

Biriad — Grivița Roșie 0—0.
oii păstrindu-și in conti- 
locul II in clasamen* cu 
puncte și o partidă mai 
jucată : la Pe,roșeni, 
a înregistrat scorul cta- 

,.Chimia" Nă-

r*<1

nuare
48 de 
puțin 
Știința 
pei invingind pe 
vodari cu 67—0 : Ia Constanța, 
Farul — Vulcan 30—13.

GAB. FL.

Dinu l-a contrat pe Domazos, iar acesta, la o in-, 
tilnire cu Dumitru, s-a răzbunat lovindu-1 pe 
jucătorul român cu brutalitate. Arbitrul turc, 
Ziya Turdogean, l-a eliminat din joc în mod 
justificat. Desigur, acele curse de urmărire și 
altercații intre Dumitrache și Synetopoulos, Dinu 
și Antoniadis. nu aveau nimic comun cu spi
ritul de întrecere și luptă sportivă. Recurgerea 
ia durități și repetate simulări din partea oaspe
ților avea desigur și un scop tactic : să treacă 
timpul și să se mențină rezultatul la limită 
(2—1). ceea ee le-ar fi asigurat mai multe șanse 
pentru retur. Dar echipa României a continuat 
să domine, dovedindu-și superioritatea tehnico- 
taetică. Lucescu reușind un gol (min. 87) de 
toată frumusețea, in urma unei pase in diago
nală trimisă de Dinu care și-a zărit coechipie
rul lansindu-se irezistibil pe extremă.

Normal, in condițiile victoriei cronicarul in
sistă mai pufin asupra carențelor jocului, asu
pra greșelilor jucătorilor. Oricum, dincolo de 
progresele vizibile, e de observat că apărarea
— mă refer la linia de fundași — nu are o alcă
tuire prea fericită. Sameș. Hajnal chiar și An- 
ghelini nereușind să-și indgplineaseă integral 
sarcinile. Dumitru a jucat mai bine, dar cu unele 
scăderi evidente, mai ales spre finalul meciului. 
Nici reușitele lui Dumitrache n-au avut un nu
măr sperii, pasele coechipierilor găsindu-1 me
reu in spatele adversarilor. Ca să nu mai spu
nem că cele mai multe ocazii și faze de gol jucă
torii noștri le irosesc pentru că-și potrivesc 
prea mult mingea și au pasează direct, nu trag 
dintr-o bucată. Mai e mult de lucru pentru omo
genizare. pentru cristalizarea unei formule de 
echipă si a aaai stil clar de joc.

Arbitrajul prestat de brigada de arbitri turci
— autoritar, competent. Ei au lăsat jocul mai
liber, dar infracțiunile le-au sancționat cu prom
ptitudine. V. CĂBULEA

ULTIMA REPETIȚIE GENERALA 
A ATLEȚILOR ÎNAINTEA 

CONFRUNTĂRILOR INTERNATIONALE

Agenfiile B. T. T

transmit:

Excursii tematice,
serbări cîmpeneștfA

• Maramureș : Pentru 82 de 
tineri s-a organizat o excursie 
la obiectivele turistice din Nor
dul Moldovei ; alți 40 de tineri 
au vizitat Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România.

• Gorj : La Novaci a avut 
loc tradiționala manifestare fol
clorică : Ziua oierilor. Prin 
serviciile B.T.T. au participat 
320 de tineri. O altă serbare 
populară, la care au participat 
și 240 de tineri, a avut loc la 
Poiana lui Mihai.

• Alba-Iulia : Duminică s-a 
desfășurat o impresionantă ser
bare cimpenească — „Chemarea 
narciselor". Agenția B.T.T. a 
mobilizat circa 6 000 de tineri, 
mulți dintre ei din județele li
mitrofe.

apropiatele 
e pe care 

ie r.oas- 
LZ-a iu
ți 

cu ri- 
privim mul- 

oareeare îngrijora- 
exemplu nu a zbu- 
de 73 de m (Con- 

miuc). loan Șerban 
trecut ștacheta inăl- 

2.15 m cr AcuTi 10 ziîe
2.12 m„ 
a ciști- 
doar en 
ea in

cu 1L9 sec., timp excelent dacă 
ținem seama de condițiile de 
desfășurare ale concursului. Mai 
sint de reținut și performanțele 
alergăioruor de garduri Nicolae 
Perla și Ervin Sebestien. car* 
au reușit 14.0 sec. și respectiv 
14.1 sec-, de asemenea, in ace
leași condiții vitrege.

La 1 500 m Măria Linră a ciș- 
naat după o cursă solitară cu 
un timp mai bun deci: alerga?-- 
la Concursul de Primăvară 
<4:23.7). La băieți aceeași cursă 
a avut o desfășurare mult mai 
dinamică și dară învingătorul 
Gheorghe Ghipu (3:46.5) se pu 
tea considera dinainte cunoscut, 
lupta pentru locul II a fost deo
sebit de spectaculoasă și s-a ter
minat cu surpriza din acest an 
— Paul Copu — (3:47.0) care a 
reușit să ir.treacă pe atleții An
drei Dinescu (3:47.5) și Petre 
Lupan (3:47.9). specialiști consa- 
crați ai probei. Timpii realizați 
de cei trei sint superiori tutu
ror curselor disputate in acest 
an.

Etapa a II-a a Campionatului 
republican de atletism pe echi
pe se desfășoară astăzi în con
tinuare pe stadionul Republicii 
din Capitală, începînd de la ora 
16,00.

SILVIU DUMITRESCU

• Brașov : S-a organizat 
atractivă și reconfortantă 
meție la complexul turistic 
bâta.

ci 
dru- 
Sim-

• Harghita : La Jigodin 
asista duminică 2 iunie la 
mare serbare folclorică 
măvara harghitană. Prin 
ția B.T.T. vor asista la această 
manifestare peste 6 000 de ti
neri.

vom 
o

Pri-
agen-

• Mehedinți : Cu motonava, 
600 de tineri au făcut o ex
cursie pe Dunăre pină la Caza
ne. Un autocar 
face un circuit 
rata de 7 zile.

cu -10 de tineri 
al țârii cu du

• Timiș : Un 
Iui va sosi la București 
ca obiectiv ’ ' 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

tren al tineretu- 
avînd 

vizitarea Muzeului

• Aseară la Rotterdam, in 
meci retur contind pentru fi
nala comoetiției de fotbal 
..Cupa U.E.F.A.". echipa olan
deză Feyenoord a învins cu 
2—0 (1—0) pe Tottenham 
Hotspurs (Anglia), intrind in 
posesia trofeului. Primul joc 
se încheiase la egalitate : 
2—2.

• Miercuri seara, la Lei
pzig, intr-un meci internațio
nal de fotbal, echipele R. D. 
Germane și Angliei au ter
minat la egalitate :1—1.

• Argeș • La 2 iunie un grup 
de 420 de tineri de diferite ca
tegorii din localitățile județu
lui vor fi oaspeții Capitalei și 
ai principalelor sale obiective 
turistice. La aceeași dată, caba
na Voina și împrejurimile sale 
vor găzdui o mare serbare Câm
penească. în program este pre
văzută și o drumeție, cu parti
ciparea a circa 800 de tineri, 
pe masivul Iezer-Păpușa.

• Cluj : La Turda-Băi în 
2 iunie se organizează o ser
bare cimpenească cu participa
rea a 2 000 de tineri. La 
dată se organizează — 
de tineri — o excursie 
meșui Rece. Tematica 
sta în atenția turiștilor 
conținut cu valențe
educative indiscutabile : 
urmele luptelor purtate de ar
matele române in războiul an
tihitlerist.

aceeași 
cu 200 
la So- 
ce va 
are un

instructiv-
Pe

• Campionatele europene 
de karate au luat sfirșit la 
„Crystal Palace" din Londra 
cu desfășurarea finalelor tur
neului individual. Iată noii 
campioni : categoria ușoară : 
Scherer (R. F. Germania) : 
categoria mijlocie : Higgins 
(Anglia) ; categoria grea : 
McFarlane (Scoția) : catego
ria ..open" : Kellenbach (O- 
landa).

• Un numeros grup de tineri 
bucureșteni și-au petrecut sfir- 
șitul de săptămină pe litoral și 
în platoul Bucegilor. Alți 780 de 
tineri au făcut o excursie la 
Muzeul Doftana.

AL. DOBRE

ÎNTREPRINDEREA

DE TRANSPORT BUCUREȘTIDE CALCULATOARE
■ ELECTRONICE»B

Organizează concursI
1. CURSURI DE

R 13

■

2. CURSURI DE CALIFICARE PENTRU ȘOFERII
DE TAXIMETRE ■

B O

■

■

o Profil : mecanică
Specializarea : electromecanic minier 
mașini electrice
mașini și transport minier

LICEUL DE MECANICA - TREAPTA I

Informații suplimentare se pot da de către secre
tariatul școlii la telefon 642.

Se primesc absolvenți a 10 clase sau 8 clase școală ge
nerală din promoțiile anterioare.

Elevii beneficiază de cazare, masă, echipament, rechizi
te, manuale ți transport în vacanță.

o Profil : electrotehnică
Specializarea : electrician pentru mașini și aparate 

electrice.
mașini electrice și acționări.

ÎNTREPRINDEREA

i
ȘCOALA PROFESIONALA
• Lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de mașini.

a a 
B

B 
B
a a

Ministerul Minelor, Petrolului
și GeologieiGrupul școlar minier Oraș dr. Petru Groza

str. Fruntașilor nr. 19, telefon 642
Anunță înscrierea în anul școlar 1974/1975 candidați în 

învățămîntul liceal și școală profesională pentru următoa
rele meserii :

Se primesc promovații clasei a Vlll-a avînd vîrsia pină 
la 16 ani. Elevii beneficiază de burse din partea Ministeru
lui Educației și invățămintului precum și din partea între
prinderilor în cazul cînd semnează contracte că vor lucra 
după absolvire 5 ani in producție.

Admiterea se face fără examen, pe baza rezultatelor 
obținute în clasa a Vlll-a.

B
B
B
El
rCBaHRBBBBBBBBaBBBBBBIBKaBBBBaBn^

MINISTERUL 
ENERGIEI ELECTRICE

LICEUL DE ELECTROTEHNICA 
BUFTEA

cu sediul în orașul Buftea, județul Ilfov, șoseaua Bucu
rești — Tîrgoviște, km. ZI,

Primește înscrieri in treapta I de liceu industrial în 
anul școlar 1974 1975, pentru pregătirea cadrelor necesa
re Ministerului Energiei Electrice în secțiile :

A) ELECTROTEHNICA — specialitatea,
• electrician pentru centrale stafii și rețele electrice.
B) MECANICA — specialitățile,
• mecanic pentru utilaje și instalații termoenergetice,
• electromecanic pentru utilaje și instalații hidroener

getice,
• electromecanic pentru utilaje de construcții.
C) CONSTRUCȚII — specialitățile,
• constructor pentru construcții civile și industriale,
• constructor pentru construcții hidrotehnice.
• instalator pentru construcții.

Se pot înscrie băieți și fete, promoția 1974, a clasei a 
VlII-a, care nu depășesc vîrsta de 17 ani Ia 15 iunie 1971. 
Elevii beneficiază de burse, cantină, cămin, precum și de 
alte drepturi conform reglementărilor H.C.M. 354/1974.

înscrierile se fac în perioada : 9—20 iunie 1974, pe baza 
următoarelor acte :

— cerere individuală tip (vizată de directorul școlii 
generale).

— fișa medicală (inclusiv analiza sîngelui și micro 
efectuate recent).

— buletin de identitate.

Informații suplimentare la secretariatul liceului, la te
lefon 16 16 47.

cu sediul în str. Ing. George Constantinescu 
nr. 2, sector II,

Platforma industrială Pipera

în vederea asigurării necesarului de 
personal de bord pentru transportul 

în comun din Capitală
LA

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI
sint organizate :

a a
a a

în vederea deschiderii unui curs de calificare pentru me
seria : „Montator, reglor și depanator de instalații, de 
electronică și curenți purtători", cu durata de 8 (opt) luni, 
pentru întreprinderea de Echipamente Periferice care va 
funcționa în Platforma Industrială Pipera.

Solicitanții trebuie să fie absolvenți de liceu sau minim 10 
clase elementare cu domiciliul stabil în București.

In timpul școlarizării participanții primesc o indemnizație 
lunară de 400 lei.

înscrierea candidaților la concurs se fațe zilnic între 
orele 12,00-15,00 in baza buletinului de identitate și a 
actului de studii pină la 15 iunie 1974.

Informații suplimentare ia telefon 33 67 60 interior 174 după 
ora 12,00.

Mijloace de transport: autobuzele : 101, 104, 106 
și tramvaiul ■ 16.

CALIFICARE PENTRU ȘOFERII 
DE AUTOBUZE

(categoria D), cu 
la aceste cursuri
și bărbați avind stagiul militar satisfăcut și vîrsta de 

22—35 ani.

o durată de 12 iuni; se pot înscrie 
solicitanți din toate județele, femei

a 
a 
a

(categoria 
la aceste 
București

o durată de 4 Iuni ; se 
solicitanți numai din

pot înscrie 
municipiul

B), cu 
cursuri 
și comunele subordonate, femei și bărbați în 

vîrstă de 18—35 ani.
școlarizării cursanții beneficiază de îndem-Pe timpul

nizație potrivit H.C.M. 2105'1969.
Solicitanți! se pot adresa la Biroul Invățămînt din str. 

Dr. Grozovici nr. 4, sectorul 2. Tramvaiele : 4, 24, 26, 27. 
telefon : 12 19 30/187 sau 12 24 14.
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
A

NICOLAE CEAUSESCU
JH PESTE noimi

ÎNTREBARE : Se spune 
că România merge pe un 
drum propriu spre socialism. 
In ce constă, domnule pre
ședinte, acest drum propriu 
spre orînduirea socialistă ?

RĂSPUNS : Construcția so
cialismului în Romania se rea
lizează in concordanță cu con
dițiile economice, sociale și 
istorice ale țării, pe baza prin
cipiilor și legităților generale, 
universal valabile. Am in ve
dere lichidarea exploatării omu
lui de către om, realizarea pro
prietății sociale asupra mijloa
celor de producție și înfăptui
rea principiilor de repartiție 
socialistă în raport cu cantitatea 
și calitatea muncii depuse de fie
care membru al societății, nead- 
mițîndu-se ca cineva să poată 
trăi prin exploatarea muncii al
tora. Din acest punct de vedere, 
construcția socialismului' nu 
poate să aibă decit un caracter 
unitar. Specifice sînt formele de 
organizare, căile de unire a 
eforturilor poporului din fie
care țară în realizarea acestor 
principii.

ÎNTREBARE : România
întreține relații prietenești 
cu toate țările socialiste, in
clusiv Republica Populară 
Chineză și Albania. Care 
este poziția României in dis
puta ideologică dintre Pekin 
și Moscova ?

RĂSPUNS: într-adevăr, Româ
nia se pronunță in mod 
constant» pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare și priete
nie cu toate țările socialiste. 
Apreciem că existența unor di
vergențe sau deosebiri de pă
reri nu trebuie să afecteze co
laborarea activă între țările so
cialiste. De aceea, ne pronun
țăm pentru depășirea divergen
țelor de astăzi, inclusiv cele 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Chineză. Con
siderăm că se va ajunge la de
pășirea lor. aceasta corespun- 
zînd atit intereselor țărilor res
pective, cit și intereselor tutu
ror țărilor socialiste, creșterii 
influenței socialismului în lume, 
promovării unei politici de pace 
și colaborare între toate po
poarele.

ÎNTREBARE : România a 
susținut in mod permanent 
independența și inviolabili
tatea granițelor sale. După 
părerea dumneavoastră, pot 
exista motive care ar putea 
să limiteze suveranitatea 
unei țări socialiste ?

RĂSPUNS : România se pro
nunță în mod constant pentru 
realizarea in relațiile interna
ționale a principiilor deplinei 
egalități, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, inclusiv, a inviolabilității 
granițelor ; în acest context se 
pronunță, fără îndoială, pentru 
aplicarea acestor principii in 
relațiile sale cu toate țările.

Nu considerăm că pot exista 
motive de vreun fel care să 
ducă la limitarea suveranității 
unei țări socialiste. Socialismul 
însuși pornește de la dreptul 
fiecărui popor de a-și organiza 
viața corespunzător voinței 
sale ; nu se poate înfăptui so
cialismul decît de către fiecare 
popor care a ajuns la înțelege
rea necesității transformării 
sociale.

întrebare : Există în 
prezent in lume nuanțe di
ferite ale doctrinei marxist- 
leniniste. Adepți ai acestor 
nuanțe diferite se prezintă 
ca unici exponenți autentici 
ai acestei doctrine. Se alătu
ră Partidul Comunist Ro
mân uneia din aceste nuanțe 
sau respingeți, domnule pre
ședinte, dependența de ori
care din aceste nuanțe ?

RĂSPUNS : în interpretarea 
doctrinei marxist-leniniste, a 
concepției materialist-dialectice 
despre lume, fără nici o inBo- 
ială că apar uneori deosebiri 
de. păreri, ținind seama de con
dițiile istorice, naționale, so
ciale dintr-o țară sau alta, din- 
tr-o epocă sau alta. Noi consi
derăm existența acestor deose
biri ca un lucru normal și apre
ciem că însuși progresul filozo
fiei revoluționare nu se poate 
realiza decit printr-un larg 
schimb de păreri, printr-o con
fruntare a diferitelor păreri. 
Pornind de la acestea. România 
participă activ la clarificarea di
feritelor probleme ale dezvoltării 
contemporane, iși expune păre
rile. judecățile proprii, conside
rând că in acest fel se poate a- 
slgura o cristalizare mai bună a 
concepțiilor despre lume și via
tă. întărirea colaborării intre 
forțele revoluționare, asigurarea 
progresului mai rapid în toate 
domeniile de activitate.

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
domnule președinte, posibili
tatea dezvoltării relațiilor in
tre partide de nuanțe dife
rite ?

RĂSPUNS : Ne pronunțăm cu 
toată fermitatea pentru dezvol
tarea colaborării largi între toa
te partidele comuniste și mun
citorești, pornind de ia dreptul 
fiecărui partid de a-și elabora 
linia politică corespunzător con
dițiilor în care iși desfășoară ac
tivitatea. Totodată, ne pronun
țăm pentru dezvoltarea relații
lor cu partidele socialiste, so- 
cial-democrate. cu mișcările de 
eliberare națională, cu alte 
partide și forțe progresiste, por
nind de la necesitatea găsirii 
căilor întăririi solidarității in 
lupta pentru progres social, pace 
și colaborare.

ÎNTREBARE : Considerați 
utilă convocarea unei confe
rințe mondiale a partidelor 
comuniste ?

RĂSPUNS : România se pro
nunță in mod constant pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare bilaterală și multilaterală 
intre partidele comuniste și 
muncitorești. In acest cadru — 
atunci cmd sint create condi
țiile care să asigure desfășura
rea unei reuniuni internaționale 
cu rezultate bune, care să con
tribuie la clarificarea unor pro
bleme contemporane, la întări
rea colaborării și unității și să 
ntț afecteze dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora linia sa 
proprie — sintem pentru rea
lizarea unor asemenea reuniuni 
internaționale’.

ÎNTREBARE : România,
sub conducerea dumneavoas
tră, se pronunță in perma
nență pentru desființarea 

blocurilor militare NATO și 
al Tratatului de la Varșovia. 
S-a ajuns la recenta intitni- 
re a Consiliului Tratatului de 
la Varșovia la un punct de 
vedere mai apropiat de acest 
țel ?

RĂSPUNS: România, ca și alte 
țări socialiste — mă refer, in 
primul rind. la țările membre 
ale Tratatului de la Varșovia — 
se pronunță in mod constant 
pentru a se ajunge la desființa
rea emeomitentâ atit a Pactu
lui Nord Atlantic, cit și a Tra
tatului de la Varșovia.

în această privință, in mai 
multe împrejurări, țările parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia s-au pronunțat public 
pentru a se ajunge la desfiin
țarea concomitentă a ambelor 
blocuri militare. Aceiași lucru 
s-a realizat și la recenia reu
niune de la Varșovia. In comu
nicatul care a fost publicat — 
semnat de toți participanții — 
se afirmă încă o dată hotârirea 
lor de a acționa pentru crearea 
condițiilor necesare in vederea 
desființării concomitente a am
belor blocuri militare, conside- 
rind aceasta o necesitate obiec
tivă in vederea înfăptuirii unei 
politici de destindere și colabo
rare. a unei adevărate securități 
in Europa.

ÎNTREBARE : Recent *u 
avut loc cîteva schimbări im
portante în conducerea de 
partid și de stat, a intrat in 
vigoare o modificare a Con
stituției. creindu-se astfel o 
nouă funcție, aceea de pre
ședinte al Republicii. Ce sco
puri urmăresc aceste schim
bări ?

RĂSPUNS : Toate schimbările 
care au avut loc in organizarea 
activității de partid și de stat, 
inclusiv la nivelul conducerii, ca 
și modificările aduse Constitu
ției au drept scop perfecționa
rea continuă a activității de 
conducere, simplificarea și asi
gurarea unei mai mari opera
tivități in toate domeniile de 
muncă. Ele se realizează conco
mitent cu măsurile generale a- 
doptate pentru crearea unui ca
dru cit mai corespunzător parti
cipării tot mai active a maselor 
largi populare la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate.

ÎNTREBARE : România a 
jucat un rol activ în pregăti
rea conferinței pentru secu
ritate europeană și a trata
tivelor pentru dezarmare de 
la Geneva și Viena. Discu
țiile privind dezarmarea au 
ajuns la un punct mort. Ce 
propuneri are România pen
tru depășirea acestei si
tuații ?

RĂSPUNS: Într-adevăr Româ
nia a militat activ pentru 
desfășurarea cu succes a Confe
rinței general-europene privind 
securitatea europeană și apre
ciem că rezultatele obținute 
pînă acum în faza I și a Il-a sint 
bune și că se pot realiza într-un 
timp scurt documentele care să 
așeze relațiile dintre țările con
tinentului nostru pe principii 
noi, de egalitate și respect, sa 
deschidă calea unei colaborări 
largi în toate domeniile de ac
tivitate.

S-au realizat in această pri
vință și unele progrese in abor
darea unor probleme de creștere 
a încrederii și a unor 
de asigurare a securității.

Este adevărat că in ce pri
vește dezarmarea n-am putea 
spune că sint progrese prea 
mari. Apreciem că este necesar 
ca toate statele europene să 
pornească de la necesitatea în
făptuirii unor măguri concrete 
care să ducă la reducerea trupe
lor și. pînă la urmă, la retrage: 
trupelor străine de pe teritoriile 
altor state, la desființarea baze
lor militare străine, la desfiin
țarea blocurilor militare. După 
părerea noastră, se pot obține 
rezultate in această direcție 
dacă toate statele, toate po
poarele europene, vor înțelege 
că securitatea lor. viitorul pr 
însuși depind de realizarea unor 
pași concreți in direcția dezar
mării și. in primul rind, a de
zarmării nucleare.

ÎNTREBARE : România
este singura țară socialista 
care întreține relații atit en 
târile arabe, cit si cu Israelul. 
Cum apreciați. domnule pre
ședinte, din punctul dumnea
voastră de vedere, in urma 
recentelor vizite efectuate 
anul acesta in Orientul Mij
lociu. perspectivele de pace 
din această zonă 2

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță in mod 
constant pentru realizarea .:.o. 
păci drepte și trainice in Orien
tul Mijlociu. Pentru aceasta a- 
preciem că este necesar sâ -e 
ajungă la retragerea trupelo- 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, la garantarea integri
tății și suveranității tururoi -ra
telor, inclusiv la soluționarea 
problemei poporului palestinia 
în conformitate cu năzuinței-, 
acestuia.

D.upă părerea noastră, ex:„ 
reale posibilități de a se ajun
ge la realizarea unei păci trai
nice. Pentru aceasta este nece
sar să se acționeze in vederea 
realizării dezangajării forțelor 
în luptă, să se acționeze pentru 
desfășurarea Conferințe: de la 
Geneva cu o participare ma 
largă. În orice caz. apret.s- 
că țările europene sin*. ’ dirc-.: 
interesate în realizarea une: 
păci trainice in Orientul Mijlo
ciu și ar trebui să participe ma: 
activ pentru realizarea aces’e 
păci.

Întrebare : în ultima 
vreme au apărut in Balcani 
și in bazinul mediteraneauo- 
adriatic fenomene care a- 
fectează relațiile bilaterale 
dintre unele state. Credeți, 
domnule președinte, eâ exis
tă motive de îngrijorare 
pentru realizarea deziderate
lor de relații de pace și co
operare in această zonă ?

RĂSPUNS : într-adevăr. exis
tă unele fenomene care duc la 
oarecare încordare și afectează 
într-un anumit sens dezvoltarea 
relațiilor de colaborare intre u- 
nele state din această zona. 
După părerea noastră, toate sta
tele — și cele direct in cauză, 
dar și celelalte state din aceas
tă zonă — trebuie să acționez- 
pentru depășirea acestor mo
mente, pornind de la necesita
tea asigurării unor relații de co
laborare trainică, bazate pe res

pectarea integrității teritoriale a 
fiecărui stat, pe inviolabilitatea 
granițelor, pe respectul princi
piului egalității, suveranității și 
neamestecului in treburile in
terne. Consider că. acționindu-se 
in această direcție, se vor de
păși anumite stări de lucruri ce 
s-au ivit și se vor putea obține 
noi pași in direcția dezvoltării 
colaborării in această zonă, ceea 
ce corespunde intereselor aces
tor popoare și securității in Eu
ropa și in lume in general.

ÎNTREBARE: România este 
prima țară socialistă care a 
recunoscut in mod practic 
Comunitatea Economica Eu
ropeană și a realizat înființa
rea de societăți mixte cu 
participare de capital străin. 
Care a fost mobilul și ce re
zultate a obținut țara dum
neavoastră in urma acestor 
acțiuni ?

RĂSPUNS : Romania pornește 
de la faptul că. in actualele 
condiții internaționale ale revo
luției tehnico-științifice univer
sale, toate statele — și mai cu 
seamă țări ie mici și mijlocii — 
trebuie să participe activ la di
viziunea internațională a mun
cii, la schimbul de valori ma
teriale și spirituale. aceasta 
constituind o necesitat? a pro
gresului lor. Tocmai de aceea 
dezvoltăm larg relațiile atit cu 
țările socialiste, cu țările care 
au pornit pe calea dezvoltării 
independente — lumea a treia, 
cum se obișnuiește să se spună 
— cit și cu țările capitaliste 
dezvoltate.

Existența Pieței comune este 
o realitate și. pornind de la 
aceasta. România acționează 
pentru relații de colaborare cu 
țările Pieței comune, bazate pe 
egalitate, pentru înlăturarea res
tricțiilor care mai există incă 
la ora actuală in relațiile eco
nomice.

Totodată, pornind de la fap
tul că România este o țară so
cialistă în curs de dezvoltare, 
am acționat pentru obținerea de 
preferințe vamale generalizate 
tocmai in scopul extinderii re
lațiilor de colaborare.

în ce privește societățile mix
te. România a realizat asemenea 
societăți la ea acasă, după cum 
participă la constituirea de so
cietăți mixte și in alte țări, în
deosebi în țările in curs de dez
voltare. Apreciem că- această 
formă corespunde mai bine noi
lor condiții internaționale, așe
zării relațiilor dintre state pe o 
bază nouă, de egalitate, parti
cipării mai organizate la divi
ziunea internațională a muncii, 
in condiții reciproc avantajoase.

ÎNTREBARE : Din ce in ce 
mai mult politica internațio
nală este dominată de inte
resele marilor puteri. Cum 
apreciați rolul națiunilor 
mici in viața politică inter
națională și. in acest context, 
misiunea Organizației Națiu
nilor Unite ?

RĂSPUNS : După părerea 
mea. politica internaționala este 
astăzi determinată intr-o măsu
ră tot mai mare de creșterea 
rolului maselor populare, al o- 
pir.ie: publice in viata interna
țională. De altfel, schisbfcile 
care s-au produs ia rapcctul de 
forte sint tocnai creș
terii rolului rjugxK ițiMi 
iu viața i

Desigur, statei =a- *3 aș 
rol important in rapor: cu po
tențialul lor. dar szsai eâe in
sele na pot dewrj.iria ft aatn- 
ționa problemei ’-nm-, ecencs- 
porane. Ever_^rsenteie <fcn ulti
mele luni, aș putea spune, au 
demonstra: cu toată eiar-.tat-s 
că marile pmfedeme — paety-» 
$i ecrxMxnice ------- * ~ ’
ționate deci: 
tivâ a tuturor stateisr.' că rea- 
lizarea taie hast bene ă 
mai drepte unpr_=e o «trinsă 
conlucrare inm 
indiferent de 3 
tru a se gâs: so 
seama 
tiumln
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ÎNTREB ART : thn erau 
ceergesică retează, ne apro
piem petiliU părerii rperia- 
lițcilav de • criză ltiwi atari 
P* pUa ■—ăuL Exista, 
după aptaia domaearaasara. 
• cale peotra rrMarea aces
tei crize ?

RĂSPUNS

materiUor pris»®- aț* ' -
pe pnz^czpEi 3Qk au as—

tâzi o . bctârîware
pentru ^fezvoitarsa v • îoare a
* -EȚl* 12*lematzccxa

Fără uidr»a’â că problema a-
iizncsitstiei ocupă un joc îspor-
tant_ car ar t greu de wrbix de
o criză alimezzarâ arunci cxxi
există incă urase
pentru creșmrea subsiaat»j a
producțies agroa n tn< .z *are. A-
ceasta ar Presupuze uc prograzn
susținut pentru punerea ;r. va-
îoare a mankw rezerve — mă
refer, atii la fxo^rea ssșjrafe-
țelor de tere** la dez^*oltarea
producțieâ de mgrâsânxnîe. ci:
și la alte măsuri. Pe aceasta ca.’e

a producției agricole s: alimen
tare. pentru care există condiții 
prgctic aproape neliamtate in si
tuația de astăzi.

Așa-zisa criză a alimentelor
— ca de altfel și cea a energie
— este determinată ce lipsa de 
preocupare pentru o bună or
ganizare a re.a'utor internațio
nale, de politica de profituri 
care nu a ținut și incă nu ține 
seama de necesitățile unei dez
voltări raționale a forțelor de 
producție, a resurselor de mate
rii prime, inclusiv a resurselor 
alimentare, in concordanță cu 
necesitățile tuturor popoarelor.

Aș dori să transmit prin inter
mediul dumneavoastră un salut 
prietenesc poporului elvețian și 
ceîe mai bune urări de prosperi
tate și de pace.

Realizarea acordului
privind dezangajarea 

forțelor militare 
T

siriene si israeliene
1

DAMASC 29 (Agerpresl. — 
Postul de radio Damasc a a- 
nuntat. miercuri, realizarea »- 
cordului eu 'privire la dezanga
jarea forțelor militare siriene si 
israeliene — relatează agenția 
T.AJLS.

Concluziile ronsorbirilor in 
problema dezangajării tortelor 
au fost examinate, miercuri, in 
cadrul nnri ședințe a conduce
rii Frontului Național Progre
sist din Siria, deslășurată sub 
președinția ini Hafez Al Assad, 
președintele Siriei.

La Tel Aviv, ministrul infor
mațiilor. Shimon Peres, a a- 
nunțat că guvernai Israelului a 
hotărit sâ încheie un acord de 
dezangajare a forțelor militare 
cu Siria.

Pe de altă parte, președintele 
Richard Nixon, a declarat, in
tr-o alocuțiune televizată. eâ. 
după 33 de zile de la începerea 
misiunii secretarului de stat

* ♦ *
TEL AVIV. — In cadrul unei 

reuniuni care a avu: loc marți 
seara la Tel Aviv. Comitelui 
Director al Partidului Israelian 
al Muncii a aproba:, cu 41 de 
voturi contra trei, lista noului 
guvern prezentată de premierul 

•desemnat, Yitzhak Ba ir- rela
tează agențiile Reuter. A.P. și 
U.P.I.

In noua componentă a cab - 
netului. titularii principalelor 
portofolii sint Shimon Peres, 
care răspunde de problemele 
apărării. Yigal Alton, rămas 
vicepremier și numit auntttn» 
al afacerilor externe. Yaactrz 
Levenson — devenit conducător 
al Ministerului Finanțelor. 
Printre ceilalți membri ai acti 
echipe ministeriale israeliene 
se mai numără Haim Bar-Lev. 
ce a primit portofoliu] comer
țului și al industriei. Abanm 
Yariv. numit ministru ai infor
mațiilor. Haim Zadok. mims- 
trul justiției.

ALGER. — La Alger an hxa: 
sfîrșit, miercuri, lucrările ee-m 
de-al doilea Congres ai Umanii 
juriștilor palesimien: care a 
adoptat mai multe rezoium de 
politică generală in sperii ui 
luptei desfășuram de popora. 
palestinian pentru drepcul să a 
la autodeterminare, pentru re
zolvarea problemelor saje in 
conformitate cu interesele națio
nale. rezoluții ce n—worâ a fi 
prezentate Coosiliuiui Nztxxial 
Palestinian la viitoarea sa re
uniune de la Cairo. A Cast adop
tat de asonenea. statutri U aro
mi jurisalor paâestmaem gi am

Lupte în 
apropiere de 
Pnom Penh

Forțele patriotice de 
eliberare cambodgiene 
au angajat miercuri 

, lupte corp la corp cu 
trupele lonnoliste, la 
circa 10 kilometri sud- 
est de Pnom Penh.

Lupte deosebit de înverșunate 
s-au desfășurat in zona mlăști
noasă din preajma șoselei na
ționale nr. 1. unde, după ce au 
cucerit două importante poziții 
inamice, patrioții khmeri ame- 
nintă garnizoana lonnolistă din 
localitatea Robas Angkanh. care 
protejează dinspre sud-est su
burbia Takhmau a capitalei 
cambodgiene. în regiunea aces
tor iup:e. intervenția aviației 
lonrcliste s-a dovedit ineficien
tă. iar importantele efective ale 
patrioților. dotate cu armament 
•greu, care acționează in zonă, 
au provocat trupelor regimului 
de la Pnom Penh pierderi con
siderabile in oameni și mate
riale de luptă. După cum apre
ciază observatorii militari, noi-
to poziții pe care izbutesc sâ se
instaleze forțele patriot ice de
eliberare le oferă posib
de a continua cu și ma 
Pieces atacurile cu rache

ii mult 
te con-

a c cuecuvetor miniare inamice
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• LA FRAGA S-AU ÎNCHE
IAT lucrările intilnirii repre
zentau Iilor «ectiilor externe si 
idroloriee ale comitetelor cen
trale ale : Partidului Comunist 
Bulgar. Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Partidului Comu
nist din Cuba. Partidului Socia
list l'nit din Germania. Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol. Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Partidului Comunist 
Român. Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Participanții la intilnire. des
fășurată intr-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere au pro
cedat la o informare reciprocă 
si au dezbătut problema dezvol
tării pe mai departe a colabo
rării internaționale.

O CONSILIUL DE SECURI
TATE a aprobat — cu 14 voturi 
pentru și o neprezentare la voi 
— o rezoluție privind modalită
țile de soluționare a diferep- 
dului de frontieră dintre Iran 
și Irak. Textul documentului1 a 

Henry Kissinger. Israelul și Si
ria au convenit la un acord in 
vederea dezangajării forțelor lor 
pe înălțimile Golan. El a ară
tat că acest acord consacră eli
minarea unui important obsta
col pe calea realizării unei păci 
permanente in Orientul Apro
piat.

Secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, a fost informat 
oficial de către reprezentantul 
Statelor Unite că Siria și Israe
lul au convenit asupra încheie
rii unui acord de dezangajare 
militară pe frontul de pe înăl
țimile Golan — a declarat, 
miercuri, un purtător de cuvînt 
al Națiunilor Unite.

Acordul cu privire la dezan
gajarea trupelor va fi semnat 
la 31 mai. în Comitetul de lu
cru pentru problemele militare, 
instituit in cadrul Conferinței 
pentru pace in Orientul Apro
piat de la Geneva.

fost alese noile organe de con
ducere ale acesteia.

La lucrările congresului a 
participat, ca invitat, și Adrian 
Dimitriu. secretar general al 
Asociației Juriștilor din Republi
ca Socialistă România. El a avut 
o intilnire cu secretarul general 
al Uniunii juriștilor palestinieni, 
Djamel Sorani, care și-a expri
mat satisfacția față de contri
buția activă a conducerii de 
partid și de stat a României la 
soluționarea situației din Orien
tul Apropiat, la cauza afirmării 
aspirațiilor legitime ale poporu
lui palestinian. recunoașterii 
dreptului acestuia de a dispune 
de o viață liberă, independentă.

Străzi baricadate la Belfast. Tensiunea a crescut în ultimele zile în Ulster ca urmare a gre
vei organizate de cercurile extremiste protestante.

Criza din Ulster
De miercuri dimineața, situa

ția din Irlanda de Nord, care 
timp de citeva zile s-a menți
nut explozivă, a început să se 
îmbunătățească. Aceasta este ur
marea directă a hotărîrii de în
cetare a grevei declanșate in 
urmă cu două săptămini la ini
țiativa „Consiliului muncitori
lor din Ulster" care paralizase 
aproape întreaga viață economi
că și socială a provinciei. Si
tuația în Ulster a început să re
vină treptat la normal. Rind pe 
rind. se reia aprovizionarea cu 
alimente, se deschid magazinele, 
urmind ca întreprinderile să a- 
tingă procesul normal de pro
ducție abia pește citeva zile, 
intrucit nu pot fi puse imediat 
in funcțiune toate centralele e- 
lectrice. Serviciile de transpor
turi și de telecomunicații au re
început lucrul.

Un purtător de cuvint al ..Con
siliului Muncitorilor din Ulster", 
a anunțat intenția cercurilor pro
testante de a reveni asupri 
consemnului de încetare a gre
vei. in cazul in care guvernul 
de la Londra nu va accepta or

fost elaborat de înșiși delegații 
celor două țări, cu sprijinul re- 
prexentantului secretarului ge
neral ai O.N.U. — Luis Weck- 
mann-Munoz (Mexic).

Rezoluția stipulează: respec
tarea strictă a încetării focului, 
retragerea simultană a concen
trărilor de forțe armate de-a 
lungul intregii frontiere potrivit 
unor aranjamente ce urmează 
a fi definitivate, evitarea ori
căror acțiuni ostile. angajarea 
la o dată apropiată a unor con
vorbiri avind ca obiectiv regle
mentarea tuturor problemelor 
bilaterale. în încheiere. docu
mentul invită pe secretarul ge
neral al O.N.U. să ofere întreg 
sprijinul necesar pentru tradu
cerea in viață a acordului.

• GUVERNUL PERUAN a 
împroprietărit, in cadrul proce
sului de reformă agrară, inițiat 
în urmă cu cinci ani. un număr 
de 900 000 de țărani, s-a anunțat 
oficial ia Lima.

De la 24 mai 1969. de cind a 
intrat in vigoare legea reformei

Reprezentanți ai studenților din Sierra Leone, 
vorbesc „Scînteii tineretului"

Participant activi la dezvoltarea țării
Bassie G. Bangura, secretar general al Uniunii 

Naționale a Studenților din Sierra Leone 
(N.U.S.S.), și Joseph B. Tomah, vicepreședinte cu 
probleme naționale al N.U.S.S., au efectuat, la 
invitația Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, o vizitâ în țara noastră.

Cu citeca ore înainte de 
plecare spre patrie i-am în- 
tilnit, incitindu-i la o scurtă 
convorbire. I-am rugat, pen
tru început, să ne împărtă
șească cîteta opinii pricind 
mișcarea studențească inter
națională. B. C. Bangura ne-a 
spus:

— Este dificil să separi miș
carea studențească de mișcarea, 
de tineret in generai, preocupă
rile largi. fundamentale fiind 
comune atit studenților cit și ti
neretului. Nu trebuie insă exa
gerată această afirmație, orga
nizațiile de stndenți avind. to
tuși, un cimp de acțiune speci
fic. De aici și necesitatea unor 
organizații internaționale stu
dențești, a unor intilniri a uniu
nilor naționale ale studenților 
etc., in cadrul cărora pot avea 
Ioc schimburi de idei in privința 
modalităților de concretizare a 
acțiunilor în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui, a politicii râsiste, pen
tru pace și progres. Apre
ciem că baza unor aseme
nea organizații internaționale, a 
intilnirilor internaționale stu
dențești este respectul față de 
parteneri, neamestecul in pro
blemele interne. în Africa, unde 
mișcarea studențească se află în 
plină afirmare, studenții alcă
tuiesc o importantă forță împo
triva politicii imperialiste, pen

ganizarea de alegeri generale în 
provincie „într-un viitor ime
diat".

în capitala Angliei, primul 
ministru Wilson a continuat 
miercuri, consultările cu secre
tarul de stat pentru Irlanda de 
Nerd. Merlyn Rees, cu alți 
membri ai guvernului și cu li
derii opoziției conservatoare. De 
asemenea, el a avut convorbiri 
cu un grup de industriași care 
au investiții in Irlanda de Nord. 
După părerea observatorilor din 
capitala britanică, toate acestea 
ar fi preludiul „unor hotărîri 
politice importante". în acest 
cadru, se menționează două al
ternative : fie preluarea de că
tre Londra a controlului asupra 
provinciei, fie încercarea de a 
se crea o nouă administrație în 
Irlanda de Nord.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că în cursul acestei săptămini la 
Londra urmează să sosească mi
nistrul de externe al Republicii 
Irlanda. Garret Fitzgerald, care 
va avea convorbiri cu Merlyn 
Rees cu privire la noua situație 
creată in Irlanda de Nord.

agrare în Peru, au fost expro
priate 5 861 latifundii, cu o su
prafață totală de 5 <36 000 hec
tare. Dintre acestea. 4 280 000 
hectare au fost adjudecate la 
175 000 familii.

în cursul anului trecut, alte 
966 000 ha au fost expropriate și 
distribuite împreună cu 1 337 000 
ha la 56 178 familii.

Ministrul panamez al edu
cației. Aristides Royo. a de
clarat că «uvernul iși propu
ne ca invățămintul public să 
devină obligatoriu și gratuit 
pînă la vîrsta de 15 ani.

In prezent, invățămintul 
public în Republica Panama 
este gratuit și obligatoriu 
pînă la clasa a Vl-a.

• COEUMBIA ȘI VENE
ZUELA au hotărit să înființeze 
mai multe întreprinderi mixte 
pentru dezvoltare industrială in 
regiunea de frontieră dintre 
cele două tari. 
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tru decolonizarea integrală a 
continentului, pentru depășirea 
stării de subdezvoltare, conse
cință a anilor îndelungați de 
dependență față de fostele me
tropole.

După cite cunoaștem, orga
nizația dumneavoastră a fost 
creată de putini ani. Am dori 
să facefi citeca referiri la 
preocupările actuale și de 
perspectivă ale N.U.S.S.

— Intr-adevăr, am luat ființă 
doar cu zece ani in urmă, la 
cițiva ani după proclamarea 
independenței. Am pornit de la 
necesitatea unei organizații stu
dențești care să canalizeze efor
turile tineretului studios în ve
derea unei lupte organizate 
pentru dezvoltarea țării, pe plaii 
intern și. totodată, pentru mo
bilizarea lor la acțiunile inter
naționale ale studenților, alături 
de alte organizații studențești, 
încă de la creare ne-am stră
duit să îmbinăm munca pentru 
înlăturarea urmărilor dominației 
coloniale, împotriva tentativelor 
de neocolonialism, cu activita
tea de stringere a relațiilor, de 
întărire a solidarității cu stu
denții progresiști din Africa, 
Asia, America Latină și Europa. 
In ceea ce privește activitatea 
internă, cei 3 000 de studenți 
membri ai N.U.S.S. participă la 
acțiunile de electrificare, la con

Ședința guvernului 
portughez

Marți seara, s-a desfășurat la 
Lisabona o ședință a Consiliu
lui de Miniștri al Portugaliei, 
prezidată de generalul Antonio 
de Spinola, șeful Juntei de 
salvare națională.

După cum a precizat primul 
ministru, Palma Carlos, Consi
liul de Miniștri a examinat o 
serie de probleme economice și 
sociale cu care este confruntată 
în prezent Portugalia.

După ședință, au fost date 
publicității mai multe hotărîri 
cu privire la măsurile economi
ce adoptate Ia 25 mai. S-a anun
țat, de asemenea, că. în inter
val de 30 de zile, vor fi publi
cate unele ordonanțe destinate 
să facă eficientă blocarea pre
țurilor și să intensifice lupta 
împotriva speculei in sectorul 
chiriilor.

Pe de altă parte, Consiliul de 
Miniștri al Portugaliei a numit 
șapte noi secretari de stat. A- 
ceștia vor ocuna o serie de pos
turi care nu fuseseră prevăzute 
în momentul formării guvernu
lui provizoriu.

Reprezentanții Columbiei și 
Venezuelei au semnat, la 25 
mai, sase proiecte de cooperare 
industrială la încheierea convor
birilor desfășurate în orașul co
lumbian Cucuta.

Proiectele prevăd construirea 
unei termocentrale la Cucuta, 
a unei fabrici de zahăr în Zu- 
lia (Venezuela) și a altor între
prinderi. precum și exploatarea 
in comun a unor zăcăminte de 
minereuri.

• GUVERNUL INDIAN A 
ELIBERAT >22 de lideri ai sin
dicatelor din ramura transpor
turilor feroviare, arestați in 
urma recentei greve declanșate 
de muncitorii de la căile ferate, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
lor de viață. Această măsură 
a fost hotărîtă după ce Comi
tetul național de coordonare a 
feroviarilor (N.C.C.R.S.) a ce
rut reluarea lucrului. 

struirea unor noi spitale și școli, 
la punerea în exploatare a unor 
căi de comunicație. Una din di
recțiile principale ale activității 
noastre, in special pe durata 
vacanțelor. este combaterea 
analfabetismului, fenomen ne
gativ care cuprinde circa 80 la 
sută din populația țării. Referi
tor Ia problemele care ne pre
ocupă în mod special, aș enu
mera ameliorarea condițiilor de 
studiu, o serie de facilități pen
tru studenții proveniți din 
cimpul muncii. Organizația noas
tră a împuternicit Comitetul 
executiv la ultima Convenție 
anuală să aducă la cunoștința 
Ministerului Educației aceste 
preocupări. Colaborînd eu acest 
organism, am făcut deja multe 
progrese, alte probleme se află 
in studiu — ne-a spus B. G. 
Bangura.

In încheiere. Joseph B. To
mah ne-a declarat:

— Aș dori să exprimăm mul
țumirile noastre pentru posibili
tatea care ne-a fost oferită de 
U.A.S.C.R. de a vă vizita țara. 
Regretăm că nu am putui rămi- 
ne mai mult, pentru a vă cu
noaște și mai bine realizările. 
Noi am mai avut contacte cu 
organizația studenților din 
România, contacte care de fie
care dată s-au dovedit fruc
tuoase.

Mi-am luat rămas bun de la 
cei doi reprezentanți ai studen
ților din Sierra Leone, urîndu-le 
un dublu succes: în activitatea 
organizației lor cit și la exame
nele universitare, la care urmau 
să se prezinte peste citeca zile...

Convorbire consemnată de 
IOAN TIMOFTE

Congresul U.C.I.
Vizită a delegației

P.C.R.
Lucrările celui de-al X-lea 

Congres al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia au conti
nuat. miercuri. în cadrul ce
lor cinci comisii.

în încheiere, comisiile au 
aprobat documentele ce ur
mează să fie prezentate, joi, 
în ședința plenară.

In ședința plenară din ul
tima zi a lucrărilor Congre
sului vor fi dezbătute docu
mentele finale, vor fi alese 
organele de conducere, iar 
ca ultim punct de pe ordinea 
de zi, va fi ales președintele 
Uniunii Comuniștiloi- din Iu
goslavia.

Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Ilie Verde-ț, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care participă la lucrările 
Congresului al X-lea al U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia. a făcut, miercuri, o 
vizită îa Fabrica de motoare 
„21 Mai", din Belgrad.

La intrarea în fabrică, de
legația a fost salutată de Ra
doslav Barisici, director prin
cipal al fabricii, de alte ca
dre de conducere. Oaspeții au 
vizitat halele uzinei, de pe 
ale cărei linii de montaj ies 
anual 200 000 de motoare ce 
sînt livrate uzinei de auto
mobile „Crvena Zastava". în 
sala de conferințe a Consiliu
lui muncitoresc, delegația ro
mână a avut o convorbire cu 
cadrele de conducere ale a- 
cestei unități industriale.

SEMNIFICAȚIA 
SCRUTINULUI 
PRELIMINAR 

DIN ARKANSAS
Senatorul William Fulbright, 

președintele Comitetului senato
rial pentru relații externe. a 
lost infrînt in alegerile prelimi
nare eongresionale din Arkan
sas, de către guvernatorul aces
tui stat. Dale Bumpers. Ca ur
mare a acestui vot, in scrutinul 
congresional ’parțial din toamna 
acestui an pentru alegerea a 33 
de senatori și a tuturor membri
lor din Camera Reprezentanți
lor, pe lista electorală a Parti
dului democrat pentru postul de 
senator al statului Arkansas va 
figura numele lui Bumpers, care 
îl va înfrunta pe candidatul re
publican.

Ca urmare a acestor alegeri. 
William Fulbright va ceda. în 
toamnă, postul de președinte al 
Comitetului senatorial pentru 
relații externe senatorului John 
Sparkman, care este in prezent 
președinte a] Comitetului sena
torial pentru problemele finan- 
ciar-bancare. Acest post va fi 
preluat de senatorul William 
Proxmîre.

Votul din Arkansas, in care 
Bumpers a obținut 65 la sută 
din sufragii și Fulbright 35 la 
sută, este apreciat de comenta
torii politici drept o dovadă 
a reorientării atenției și preo
cupărilor corpului electoral, după 
dezangajarea militară a State
lor Unite din Indochina, asupra 
problemelor economice interne, 
fapt care lasă să se întrevadă 
noi surprize în alegerile congre- 
sionaie parțiale și guvernato- 
riale din toamna acestui an.
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