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• în cronica construcției 
Complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tis- 
mana a fost înscris, simbătă 
dimineața, un nou eveniment • 
cursul Metrului a fost zăgă
zui: in zona Cloșani-Gorj, iar 
apele riului au fost îndrep
tate spre galeria de deviere, 
noul vad ce i î-au durat mi
nerii și constructorii. înre- 
gistratâ cu 15 zile mai de
vreme, așa cum s-au anga
jat la începutul anului mi
neri: și constructorii din lo
tul condus de inginerul Iacob 
Pirvu.es rj, devierea Molru- 
lc permite începerea lucră- 
riicr de bază la barajul de 
pe acest riu. stavilă in spa
tele căreia se va crea un lac

de acumulare cu capacitatea 
de aproape 5 000 000 mc de 
apă.

Galeria de deviere a Mo- 
trului are o lungime de 301 
metri și un diametru de 7 
metri. Condițiile speciale ale 
traseului străbătut, debitul 
sporit și viteza mare a riului 
au impus betonarea completă 
a acestui culoar și executarea 
unor lucrări deosebite de 
hidroizolații.

• Colectivele întreprinderi
lor din industria municipiu
lui Sighișoara, care încă din 
luna mai și-a îndeplinit sar
cinile de plan pe primii 4 
ani ai cincinalului, consem
nează în aceste zile noi fapte

de muncă. Prin folosirea tot 
mai bună a mașinilor și uti
lajelor, a spațiilor de pro
ducție cît și a timpului de 
muncă, în industria sighișo- 
reană s-a realizat suplimen
tar, față de sarcinile la zi, 
un volum de producție-marfă 
în valoare de 40 milioane lei, 
ceea ce reprezenta aproape 
80 la sută din angajamentul 
anual asumat in întrecere. 
Oamenii muncii din indus
tria municipiului — români, 
germani, maghiari — sini 
hotărîți să depună eforturi 
susținute pentru îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor 
asumate.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării organizației

EMOȚIONANTĂ MANIFESTARE DE DRAGOSTE Șl
pionierilor

A CELOR MAI TINERE VLĂSTARE ALE ȚĂRII FAȚĂ DE PARTID Șl POPOR, 
FAȚĂ DE CONDUCĂTORUL IUBIT AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

/ în fața Muzeului de 
istorie a partidului co
munist, a mișcării revo
luționare și democratice 
din România, o impresi
onanta adunare pionie
rească: zece mii de pio
nieri salută din inimă 
prezența în mijlocul lor 
a tovarășului NICOLAE 
CE AU ȘES CU, secretar 
general al partidului și 
președinte al Republicii 

Socialiste România.

• Impresionantă evocare 
a mișcării revoluționare 
de copii din țara noastră, 
pe fundalul realităților 
sociale, a istoriei de lup
tă a poporului și parti

dului comuniștilor.

• Realizările copiilor— 
sinteză fericită a con
dițiilor de muncă și viață 
ale celei mai tinere ge
nerații - reprezintă ex
presia faptelor prin care 
purtătorii cravatei roșii 
cu tricolor rostesc acel 
cald „Mulțumim din ini
mă partidului", precum 
și angajamentul pe care 
îl simbolizează deviza

lor „Tot înainte!“

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi prieteni pionieri și 
copii,

Cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la inființarea Organi
zației de pionieri, doresc să vă 
adresez vouă, tuturor pionieri
lor și copiilor patriei noastre 
socialiste, cele mai calde felici
tări și urarea de a crește cit 
mai sănătoși, de a vă insuși cele 
mai noi și înaintate cunoștințe 
in toate domeniile de activitate 
(Aplauze puternice)

Preocuparea pentru educarea 
copiilor, a tinerei generații a 
constituit încă din anii ilegali
tății o sarcină permanentă pen
tru partidul nostru. Chiar din 
primii ani de după eliberare, in 
1945, s-a trecut Ia organizarea 
primelor detașamente de pio
nieri. Este adevărat că. în mod 
oficial, organizația a fost consti
tuită cu 25 de ani in urmă ; dar 
tradițiile înaintate, preocuparea 
partidului nostru pentru educa
rea copiilor, a tinerei generații 
au constituit întotdeauna un fac
tor important in lupta de elibe
rare națională și socială, pentru 
înfăptuirea revoluției populare 
și a politicii de construcție so
cialistă. Tocmai datorită acestei 
preocupări au putut crește zeci, 
sute, mii de activiști revolutiv 
nari, de constructori minunați ai 
socialismului in România. (A- 
plauze puternice ; urale)

Mulți din cei care au intrat 
in primele detașamente din 1945, 
mulți din cei care acum 25 de 
ani au participat la constituirea 
organizației de pionieri, sint as
tăzi activiști de partid și de stat. 

sint muncitori sau ingineri, ia- 
deplinesc sarcini de răspundere 
in diferitele domenii ale con
strucției socialiste și făuririi bu
năstării si fericirii poporului 
nostru. De aceea, putem spune 
eă organizațiile de pionieri și-au 
adus și ele contribuția la marea 
victorie a făuririi socialismului 
in patria noastră. (Aplauze pu
ternice : urale)

In condițiile dezvoltării eco- 
nomieo-scciale a României, ale 
progresului industriei, agricul
turii. științei, culturii, ale preo
cupării generale pentru ridica
rea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului 
popor, partidul nostru s-a ingri- 
jit și se îngrijește continuu de 
a crea copiilor condiții de viață 
și de învățătură dintre cele mai 
bune. Știm că viitorul oricărui 
popor, deci și viitorul poporului 
nostru, construirea cu succes a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, triumful comunis
mului in România este nemijlo
cit legat de felul cum vor creș
te copiii patriei, pionierii de as
tăzi. (Aplauze puternice, pre
lungite)

înaintașii voștri, părinții voș
tri au avut multe greutăți de 
învins ; ei mai au și astăzi de 
învins o serie de greutăți, tre
buie încă să facă fată și să lupte 
pentru înlăturarea unor neajun
suri spre a asigura mersul tot 
mai hotârit inainte al patriei pe 
calea socialismului, a civiliza
ției celei mai înaintate, pe calea 
comunismului. Dar fac aceasta 
fiind eonștienti că. cu cit Ro
mânia va înregistra succese mai 

mari ia dezvoltam sa socia
listă. cu arit aceasta Ta coaui- 
bci la creșterea bsmâistârii în
tregului popor ți. te*odată, la

întreaga lame. (Aplauze pater- 
TL.ce z se

Partidul ți guvernul fac totnl 
pentru ca. odată eu îmbunătăți
rea condițiilor de viață, să asi
gure dezvoltarea pe baze tot 
mai înaintate a invățămintufui. 
pentru a crea copiilor, tineretu
lui patriei cele mai bune con
diții de a-și insuși in mod te
meinic cuceririle moderne ale 
științei și culturii naționale și 
universale. Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.. a comunismului cere oa
meni cu cele mai înalte cunoș
tințe, în toate domeniile de ac
tivitate ! Voi, dragi prieteni, 
veți fi aceia care veți trăi ne
mijlocit în societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și care 
veți avea misiunea să asigurați 
înaintarea României pe calea 
făuririi societății comuniste ! 
Faceți totul pentțu a vă insuși 
in cele mai bune conâiținni co
morile științei și culturii. pentru 
a vă aduce contribuția la bună
starea și fericirea poporului. Ia 
independența și suveranitatea 
României ! (Aplauze puternice ; 
urale)

Desigur, punem la bara între
gii activități de formare a ti
nerei generații concepția eea 
mai înaintată despre lume — 
materialismul dialectic și isto
rie. concepția științifică despre 
societate — marxism-leninismuL

rea niveluisi de eoațtiintă al 
fiecărui cetățean al patriei. tri
umfal asii societăți care să 
asigure deplina egalitate intre 
eameai. manifestarea deplină 
a per» om 1: tații emane, in sirin- 
să legătură eo interesele re ae
rate aie societății, sie întregii
omeniri. (Aplauze puternice).

Conducerea partidului și sta
tului apreciază in mod deose
bit activitatea multilaterală des
fășurată de organizațiile de pio
nieri. care au un rol important 
in educarea generațiilor de eo- 
pii. de tineret. Apreciem in 
mod deosebit participarea la
conducerea organizației a insuri 
tineretului, a copiilor, pentru 
că in acest fel activitatea in ca
drul organizațiilor de pionieri 
devine ea însăși o școală a con
ducerii, o școală de conduită ce
tățenească, de întărire a disci
plinei și spiritului de răspunde
re. De asemenea, apreciem ac
tivitatea cadrelor didactice, a 
tuturor acelora care, prin în
treaga lor muncă, contribuie Ia 
educarea pionierilor, a copiilor 
patriei in spiritul concepției 
partidului nostru despre lume 
și societate. (Aplauze puternice)

Vizitind expoziția orgacizată 
eu prilejul acestei aniversări.
ne-au produs • impresie plăcu
tă realizările pionierilor din 
întreaga țară, orientarea tot mai 
fermă spre legarea invătămin-

(Continucre m pag. a lll-a)

lubiți-vă părinții, urmați sfaturile lor! Face-ți totul pentru 
a fi demni de părinții și de înaintașii voștri, pentru a asi
gura ca tot ceea ce ei au visat, tot ceea ce ei au început, 
să duceți voi mai departe, în mod liber, corespunzător 

noilor cerințe ale dezvoltării societății omenești I

NICOLAE CEAUȘESCU

Expoziția „MULȚUMIM DIN INIMĂ PARTIDULUI^

Retrospectivă a unei copilării fericite, vegheată • Cu șantierele țării în legătură directă

de grija plină de dragoste a întregii noastre societăți
SENSUL EFORTURILOR DE FIECARE ZI — DEVANSAREA TERMENELOR 

DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
I.C.M.S. Galați — VIRGIL GHIN- Platforma industrială Tîrgoviște — 
DĂ: Același volum de lucrări în- EMIL ARSENE: Tinerii își majo- 

tr-un timp mai scurt rează angajamentele
15 i...... Va cămine ca o zi cu

înalte și bogate semnificații în 
istoria mișcării noastre pionie
rești, in amintirea celor aproape 
două milioane de purtători ai 
cravatelor roșii, a tuturor copi
ilor țării. Este ziua în care, 
în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut loc inaugurarea 

expoziției jubiliare „Mulțumim 
din inimă partidului", manifesta
re consacrată Împlinirii unui 
sfert de veac de la crearea pri
melor detașamente de pionieri 
din România. Așa cum o atestă 
sugestiv însăși titlul el, expozi
ția reprezintă, în fapt, o expresie 
a dragostei și recunoștinței 
fierbinți pe care micii fii ai pa
triei le reafirmă cu pregnanță, 
acum, la acest jubileu pionie

resc, partidului, pentru copilăria 
lor luminoasă, plină de speranță 
în viitor, pentru calea deschisă 
realizării aspirațiilor spre o viață 
fericită. îndemnul „Tot inainte !“ 
are astăzi sensuri mai largi și 
mai profunde ca oricind. el sin- 
tetizînd hotărîrea arzătoare a 
membrilor Organizației de a duce 
mai departe tradițiile revoluțio
nare și înfăptuirile înaintașilor, 
de a fi demni continuatori ai 

nobilei opere de inflorire a 
României socialiste, de a da o 
și mai puternică strălucire nu
melui de pionier, vlăstar tinăr și 
fiu credincios al poporului, al 
partidului comunist.

Cu aceste gînduri, cu aceste 
simțăminte de nețărmurită dra
goste și atașament față de 
partid, față de popor, pionierii 
au întîmpinat pe secretarul ge

neral al partidului la marea lor 
sărbătoare.

...Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din 
România, gazda expoziției, locul 
de desfășurare al acestei impre
sionante adunări pionierești. 
Este ora 12,00. Urale nesfîrșite

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Sensul eforturilor de fiecare zi- 
devansarea termenelor de punere în funcțiune

/. C. M. S. CALAȚI —

VIRGIL GHINDA: Același volum 
de lucrări într-un timp mai scurt

PLATFORMA INDUSTRIALĂ TIRGOVIȘTE — 

EMIL ARSENE: Tinerii își 
majorează angajamentele

a ..Squadra arzurra** a tre
murat timp de 51 de minute, 
temindu-se de o -umilire ce i-ar 
fi putut veni din partea modes
tei formații a starului Haiti. 
Prezenți pentru prima oară Ia 
campionatul mondial, fotbaliștii 
naftieni. lipsiți <** rutina mari
lor competiții, dar punind mult 
suflet ir. jocul lor. și luptind 
cu o rigoare nebănuită. au avut 
o comportare mai mult decit 
onorabilă in meciul eu faimoa
sa echipă a Italiei, neînvinsă 
pină acum in 13 partide, susți
nute consecutiv din anul 1972, 
rotează trimisul agenției Reu
ter.

nalizare sint calități greu de 
găsit In prezer.t la alte echipe.

Un nou furnal de 1 700 m.c., 
oțelăria bloc II, bateria nr. 4 
de la uzina cocso-chimică, 
turnarea continuă a oțelului. 
Am. numit numai patru din o- 
biectivele industriale mari ale 
C. S. Galați la înălțarea cărora 
își aduc contribuția zi de zi 
peste 2 500 de tineri din între
prinderea de construcții și mon
taje siderurgice. Pe șantierul ce
lui de al 4-lea furnal de 1 700 
m.c. brigada cu cele mai bune 
rezultate este cea de tineret 
condusă de Ion Ifrim. Acțio-

nînd pentru a construi azi mai 
mult decit ieri, miine mai re
pede decit azi. aici s-au obținut 
la unele lucrări avansuri impor
tante : 30 de zile la montarea 
construcției metalice, 35 de zile 
la executarea instalației de ră
cire a furnalului etc. La inzidi- 
rea celei de a 4-a baterii de coc
sificare de la Uzina cocso-chi
mică lucrează colectivele șantie
relor 22 și 24 de la I.C.M.S. for
mate aproape numai din tineri, 
înzidirea masivului ceramic al 
bateriei s-a încheiat în 16 zile, 
punindu-se în afară numai pu
țin de 1 680 tone cărămidă re
fractară. Durata obținută repre
zintă un adevărat record. Mai 
ales dacă ținem seama că același 
volum de lucrări, în aceeași 
zonă superioară, la bateriile 1 
și 2 a fost executat în peste 
două luni. Pe șantierul acestui 
obiectiv în fruntea întrecerii se 
află brigăzile de tineret conduse 
de Ion Zăinescu și Vasile Nicu- 
lescu.

Cele mai recente realizări ale 
constructorilor aflați pe șantie
rul întreprinderii de oțeluri ali
ate Tîrgoviște sint : punerea in 
funcțiune a celor două cuptoare 
de 10 t la oțelăria electrică 2 
(dintre care al doilea cu 170 de 
zile în avans față de grafic) și 
a celui de al treilea cuptor de 
50 de tone la oțelăria electrică 1. 
In prezent, toate forțele șantie
rului 2. 3 și 4 ale grupului de 
instalații montaj și instalații e- 
lectrice sint concentrate la La
minorul de profile mijlocii și u- 
șoare, Cu termenul de punere 
în funcțiunea la 30 septembrie 
1974. Constructorii și-au luat însă

angajamentul să-1 predea bene
ficiarului in vederea probelor 
tehnologice pină ia data de 23 
August 1974.

Tot in întimpinarea zilei de 23 
August tinerii constructori s-au 
angajat să realizeze o producere 
suplimentară de 28 milioane de 
lei. la producția de bază și 10 
milioane lei la producția secun
dară. adică cu mult peste anga
jamentul inițial.

Paralel cu aceste lucrări, ti
nerii brigadieri s-au angajat și 
intr-o altă cursă contracrono- 
metru — complexul comercial 
B.I.G. din incinta șantierului 
care va fi predat la cheie pt.-ă 
la 23 August, cu 40 de zile în 
avans față de termenul înscris 
in plan. La 30 septembrie elevii 
liceului industrial vor putea pă
trunde cu o lună mai devreme 
în noile săli de clasă.

Disciplina. entuziasmul, spiri
tul de colectivitate sint doar ci- 
teva dintre atributele cu care 
încerc să definesc stilul de mun
că al constructorilor platformeL

Haiti, scrie corespondentul a- 
gent'.e: ..France Presse-*. a fost 
pe punctul de a erodare prima 
suroriză. Viceeampionii mon
diali au fost nevoiți să se între
buințeze la maximum pentru a 
redresa o situație penibilă pen
tru ei. Portarul Haitian Henri 
Francii too a apărat formidabil, 
de zece ori. de douăzeci de ori 
el a zburat. a blocat, a plonjat, 
a respins cu pumnul șuturile 
atacantelor italieni. Aooi echipa 
Haiti a ieșit la atac și Sanon a 
marcat dună ce l-a driblat pe 
•însăși invincibilul portar Dino 
Zofț. Per.tru prima oară după 
1143 de minute de joc, italienii 
erau conduși și Zoff culegea 
balonul din plasă. Italia a ciști
gat cu 3—1 meciul cu Haiti, dar 
ce va face în partidele cu Po
lonia și Argentina se 
îngrijorați milioanele 
teri ?

Coraenttnd meciul dintre e- 
ehipele Poloniei și Argentinei, 
trimișii agențiilor de presă re
lev* caracterul entuziast și dra
matic al acestui joc. Polonia, 
campioana olimpică, a arătat o 
rouă tetă a fotbalului său, un 
fotbal incisiv, atletic, o echipă 
bine sudată cu jucători foarte 
borti curr. sint Deyn*. Lato. 
Szarmach. Surclasați In prima 
repriză, argentinienii au avut o 
neașteptată revenire in repriza 
secundă și au tost pe punctul 
sA egaleze, dar apărarea ener
gică a polonezilor a rezistat in 
finalul meciului.

printje al- 
inscris nici 
din Dussei- 
interesantă.

„Turul ciclist al Românieiu

întreabă 
de supor-

în meciul 
corespon- 

„France Presse" 
Olandei se anunță

Referitor la meciul Bulgaria — 
Suedia, trimisul agenției ..Fran
ce Presse-* notează, 
tele : ..Deși nu s-a 
un gol pe stadionul 
dorf. partida a fost
iar meritul revine incontestabil 
echipei bulgare, care a practi
cat un fotbal pur ofensiv, mul- 
tiplicind acțiunile colective și 
chiar cele individuale prin Pe- 
nov. Voinov și Denev. Numai 
datorită unui miracol suedezii 
au scăpat fără să încaseze nici 
un gol in primele 45 de minute, 
în repriza a doua 
scandinavi, profitind 
seala resimțită 
lor, au dominat 
inspirație, nu au 
fite de ocaziile 
creat.

jucătorii 
de obo- 

partenerii 
lipsiți de

de 
dar.
putut să pro- 
ce și le-au

ediție jubiliară
Prin telefon de la trimisul nostru special,

DAN DEȘLIU

Someș, Someș apă lină
Traseul Bistrița — Baia 

Mare, premieră absolută în 
Turul României, ne-a oferit 
cel puțin 3 elemente prin
cipale, asupra cărora merită, 
cred, să insistăm. Primul — 
revenirea puternică a favori
tului numărul 1. Teodor Vasile 
— urmărit anterior de neșan
să. Pe stadionul de sub Dea
lul Florilor, pavoazat sărbăto
rește. purtătorul tricoului vio
let nu lasă nici o speranță 
colegilor săi de evadare, cîști- 
gind fără probleme. In conse
cință — el trece pe poziția 
secundă în clasamentul gene
ral, pe locul ținut o singură 
etapă de Vasile Selejan. 
Minusculul cățărător — și cu 
aceasta abordăm al doilea ele
ment capital al cursei de 
simbătă — s-a dovedit și de 
această dată neinspirat în fa
zele decisive, asisttnd pasiv

atit la desprinderea primilor 
atacanți, cit și la teplica ur
mătorilor opt, din care s-a 
format plutonul fruntaș, bene
ficiari ai unui avans de peste 
două minute.

In schimb — Zajac, plus 
trei coechipieri, n-au ratat 
ocazia — au luptat cu aceeași 
tenacitate pe care am avut 
repetate prilejuri să o admi
răm și, în consecință, s-au 
apropiat la „o lungime" — de 
locul doi — în disputa pe e- 
chipe. Comportarea constantă 
a celor cinci cicliști din zona 
munților Tatra este răsplătită 
pînă acum de o prezență 
masivă în partea superioară a 
clasamentului (locurile 2, 4 și 
8) — precum și de victoria 
virtuală în ierarhia cățărători
lor, unde inepuizabilul Zajac 
conduce cu un avans greu de 
recuperat.După cum a jucat 

cu Uruguayul — scrie 
dentul agenției 
— formația
ca una din marile favorite ale 
campionatului. Modul cum o- 
cupă terenul, presiunea constan
tă în atac ți in apărare, decizia 
în intervenții ți precizia în fi-

Semnal de vacanță
Ce iute a zburat anul școlar ! Iată că au și avut loc ser

bările. S-au cumpărat sute de mii de flori, mii de cărți.
Florile au fost pentru dascăli, aduse lor. omagiu, de către cei 

ce le sînt elevi. Un „mulțumim, dragi profesori'* spus prin cu
lorile și parfumul tuturor florilor de iunie.

Cărțile au fost pentru elevi. Pentru premianți, puse alături 
de diplomele care-i consacră drept „performeri** ai acestui 
an școlar. Performanța lor este învățătura din cele trei tri
mestre — egală ca sirguințâ și pasiune — munca, comportarea 
aleasă. Nu se poate spune dacă asta a însemnat mult ori pu
țin. Cei care au trăit după legile vieții de elev, spun că a fost 
ceva obișnuit. S-au întilnit la școală, i-au invitat și pe părinți, 
le-au arătat ce au realizat în acest an, cite premii au ciștigat 
la olimpiade și la alte concursuri, ce au lucrat în atelierele șco
lare. S-au lăudat. Și au promis să învețe și mai bine in anul 
viitor. Acum, însă, au un răgaz-vacanțâ. Vor munci, desigur, 
pentru că ei nu pot sta degeaba două luni jumătate, cmd po
porul întreg muncește pentru țară. Vor pregăti manifestări 
omagiale în cinstea lui August ’23. a Congresului al XI-lea al 
partidului. Se vor odihni : acasă, in tabere, la cluburi, in ex
cursii. Peste tot unde s-a pregătit „casa** de vară a vacanței 
lor.

Primele trenuri au pornit spre vacanță. Drum bun '.
L. L.

Moment emoționant. Festivitatea înmînării premiilor.
Foto: GH. CUCU

„Decada culturii 
botoșănene“

Sub semnul intîmpinării ma
rilor evenimente istorice din a- 
cest an, în perioada 7—16 iunie 
s-a desfășurat „Decada cultu
rii botoșănene".

Concepută ca amplă manifes
tare politico-educativă de pre
zentare a potențialului artistic 
local. Decada de la Botoșani 
a evidențiat, timp de 10 zile, 
viața spirituală a meleagurilor 
de care se leagă numele unor 
remarcabile personalități ale 
culturii naționale ca Eminescu. 
Enescu, lorga. Luchian.

Suita de acțiuni a cuprins se
siuni de comunicări și referate, 
simpozioane, colocvii, consacrate 
tradițiilor și valorilor culturale 
ale botoțânenilor de ieri si de 
azi. expoziții de artă plastică si 
fotografică, ua festival feiderie 
al formațiilor de amatori d.*n 
Moldova, spectacole muzieal-co- 
regrafice, recitaluri de poezie 
patriotică.

Cu acest prilej, au fost relua
te „Zilele George Enescu** și 
..Zilele Mihai Eminescu-*. in ca
drul cărora au fost relevate as
pecte inedite ale creației șl ac
tivității celor doi iluștri fu ai 
acestor locuri, ele fiind între
gite de concerte muzicale, șeză
tori literare, intilnlri cu scriitori, 
pelerinaje la Liveni și Ipotești.

De o deosebită utilitate s-a 
dovedit, intre altele, dezbaterea 
care a avut loc la Muzeul me
morial din Ipotești privind or
ganizarea tematică a expona
telor aflate aici, precum și pers
pectiva amenajării hinui viitor 
cumplex muzeistic dedicat lu
ceafărului poeziei românești. 
Prezenta unor cunoscuți oameni 
de artă, muzicologi, cercetători, 
cadre universitare. din Iași, 
București și Cluj, din alte 
localități ale țării au confe
rit întregii desfășurări a ma
nifestărilor o elevată ținută es
tetică și științifică.

Schela de foraj 
și extracție Brăila 

a realizat cincinalul 
la producția de gaze
Intensificindu-și eforturile 

în cadrul întrecerii socialis
te, tinărul colectiv de muncă 
de la Schela de foraj și ex
tracție Brăila, a reușit zilele 
trecute să-și realizeze sarci
nile planului cincinal la 
producția de gaze. In aceste 
condiții se apreciază că se 
vor obține aici peste sarci
nile planului cincinal nu 
mai puțin de 349 milioane 
m.c. gaze. Aplicind peste 
109 de măsuri tehnologice cu 
un aport in producție de 
19 890tone țiței, repunind ia 
funcțiune 18 sonde a căror 
contribuție se ridică in acest 
an Ia peste 43 004 toae țiței, 
organizind mai bine munca 
in teste compartimentele, 
această unitate se (Bsorie cu 
importante depășiri față de 
planai la zi : 4*1» toae titei- 
5 8d»9O? normal olc. gaze 
129 tone gazolină. 4 IM me
tri foraj.

„Decada culturii 
făgărășene“

Orașul chimișuior. situat la 
poalele munților. a găzduit du
minică Decada culturii făgără- 
șene — manifestare culturâl-ar- 
tistică organizată în cinstea ce
lei de a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub domi
nația fascistă ți a Congresului 
a! XI-lea al partidului.

încă din primele ore ale di
mineții, pe străzile bătrinului 
oraș s-a desfășurat parada por
tului poDuIar din a-eastă zonă 
a țării. Programul Decadei cul
turii făaârășene a mai cuprins 
spectacole de cîntece ți dan
suri. la care și-au dat concursul 
formații artistice de amatori din 
orașul Victoria.

(Agerpres)

REZULTATELE
DIVIZIEI B

SERIA I
SC. Tulcea — Carâimanul 

Buș:eni 1—0: Gloria Buzău — 
C.F.R. Pașcani 1—1: Oțelul Ga
lan — Celuloza Călărași 1—0; 
Ceahlăul Piatra Neamț — C.S.U 
Galați 4—0: Metalul Mila — 
Știința Bacău 1—1: Viitorul 
Vaslui — Metalul Plopeni 2—0; 
Petrolul Moinești — C.S.M. Su
ceava 5—4 : F.C. Galați — Victo- 

Progresul 
Galați

Comentind meciul R. F. Ger
mania — Chile, cronicarul de 
specialitate al ziarului „Frank
furter Rundschau** scrie : „Acest 
scor strîns arată că echipa R. F. 
Germania, la fel ca ți cea a 
Braziliei, nu este invulnerabilă, 
în ciuda unei dominări terito
riale nete, ocaziile de gol au 
fost foarte rare. Carența prin
cipală o constituie cele două 
aripi. Nici Heynckes, nici Ga- 
browski nu au reușit să-și de
pășească adversarii direcți. Tre
buie cu orice preț, ca în urmă
toarele meciuri să jucăm mai 
rapid**.

FILMUL ETAPEI
Simbătă după-amiază. contratimpii individuali (25 km) nu a 

loc din cauza stării drumului dintre Bistrița și Năsăud. Etapă: 
propriu-zisă a fost marcată de o singură acțiune, una și — cum 
s-ar spune — bună .' între km 15 și 25 inițiativa cehoslovacului 
Tiehacek și a marocanului Nejjari, formează un mic grup (12 
alergători) inclusiv tricoul galben, apoi Teodor Vasile, Ilie Va
lentin, V. Murineanu, care își asigură treptat un avans sub
stanțial și, cu toată strădania celor din pluton, nu mai pot fi 
ajunși. La Mesteacăn, punctul de cățărare, primii trec Nejjari. 
Hekelle și Ramașcanu. Sprintul final pe stadionul din Baia 
Mare ii oferă lui Teodor Vasile ocazia de a cuceri prima vic
torie de etapă în acest tur (al noulea succes individual, de cind 
participă in Turul României) urmat de Ilie Valentin, cehoslo
vacul Zajac, Ramașcanu, Senk, pe distanța de 150 km care se
pară Baia Mare de Bistrița (via Dej). Vasile Selejan, care se 
afla pe locul doi. este marcat acum la aproape 10 minute dife
rență de lider. Se mai poate întîmpla ceva, esențial, în primele 
locuri la cursa jubiliară ?

ria Roman 2—1 ;
Brăila — Constructorul 
3-0.

După etapa a S2-a. F.C. 
conduce in clasament cu 
puncte, urmată de Gloria 
cu 40 de puncte.

SERIA II
N’.tramcnj Făgăraș — 

talul

Galați
44 de 
Buzău

Me-
Bucureșri 1—0; Autobuzul 

Barurețri — Gaz metar. Mediaș 
4—1: Carpati Brașov — Metalul 
Drnbeta 2—4: Electroputere Cra
iova — Șoimii Sibiu 2—3: Trac
torul Brașov — C.S. Rîmnicu 
Vil cea 9—1: Flacăra Moreni — 
Progresai București 3—0: S.N. 
Oltenița — C.S. Tîrgoviște 0—1; 
Dunărea Giurgiu — 
Slatina 0—2: Minerul 
Metrom Brașov 3—0.

Dinamo 
Metru —-

se men-
46

C.S. Rimnicu-Vilcea 
ține pe primul loc. avind 
puncte, urmată de Șoimii Sibiu 
cu 44 puncte.

SERIA III
Corvinul Hunedoara — Mine

ral Anina 2—1: Minerul Cav- 
nic — F.C. Bihor 2—0; Ind. Sir- 
mei C. Turzii — Unirea Arad 
2—0; U.M. Timișoara — Minerul 
Baia Mare 2—1: Arieșul Turda 
— Textila Odorhei 3—0; Mure
șul Deva — Vulturii Lugoj 1—1; 
Olimpia Satu Mare — Victoria 
Cărei (aminat) : Olimpia Ora
dea — C.F.R. Timișoara 4—1 ; 
Metalurgistul Cugir — Gloria 
Bistrița 2—0.

Olimpia Satu-Mare conduce în 
clasament cu 43 de puncte, ur
mată de F.C. Bihor și U.M. Ti
mișoara cu cite 36 de puncte.

RUGBI: Crivifa Roșie,

noua lidera a clasamentului

res- 
Tlmi- 

Chimia

în campionatul de rugbi 
mai sint de jucat doar două 
etape, plus cele două 
tarte (Taiversitate* 
soar» — Steaua și
Năvodari — Grivița Roșie), 
iar situația :n fruntea cla
samentului rămîne incertă.

în etapa de ieri — a 
XXTV-a — în Capitală, pe 
terenul din Parcul Copilului, 
Grivița Roșie a întrecut pe 
Știința Petroșeni cu scorul 
de 14—4, după o partidă 
plăcută. După ce Simion a 
reușit să transforme două lo
vituri de pedeapsă, la scorul 
de 6—0 pentru grivițeni, stu
denții ies la joc. Linia de 
înaintare reușește citeva șar
je, dar le irosește în fazele 
de finalizare. în continuare, 
Simion și Pavlovici vor reuși 
două încercări spectaculoase, 
rugbițtii din Petroșeni re
duc din handicap prin Tu- 
feanu. singura lor încercare. 
Victorie meritată 
tenilor. care au 
joc economicos, 
într-un sfirșit de
destul de aglomerat și obo
sitor.

Cel mai important joc a 
avut loc. însă, pe terenul 
Ghencea. unde Steaua a pri
mit replica echipei Dinamo. 
După o partidă in care ste- 
liștii au condus pe dinamo- 
viști cu 9—0. în final. Dina
mo reușește o frumoasă vic
torie, invingind pe lidera 
clasamentului cu scorul de 
13—9. în clasament conduce, 
acum. Grivița Roșie cu 
puncte, urmată de Steaua 
60 de puncte.

Alte rezultate : Vulcan 
Rulmentul Bîrlad 7—12 : 
niversitatea Timișoara
Chimia Năvodari 9—3 ; Farul 
— Sportul Studențesc 23—7 : 
Politehnica Iași — Gloria 
13—9 și C.S.M. Sibiu — 
Agronomia Cluj 14—6.

• Simbătă, după-amiază, 
pe Stadionul Tineretului, în 
partida dintre echipa Liceu
lui Victor Duruy din Bagne- 
res de Bigorră și echipa Clu
bului Sportiv Școlar, după 
un joc spectaculos, școlarii 
francezi au ciștigat cu scorul 
de 16—0.

62 
cu

u-

a bucureș- 
prestat un 

inteligent, 
campionat

GABRIEL FLOREA

OLIMPIADA
DE ȘAH

Echipa de șah a României ți-a 
asigurat califiqarea în turneul 
final al Olimpiadei de șah de la 
Nisa. în runda a 9-a (ultima a 
preliminariilor), șahiștii români 
conduc cu 2,5—0,5 in meciul cu 
Monaco. In clasamentul grupei, 
pe primul loc se află Cehoslova
cia cu 28.5 puncte, urmată de 
România 24 puncte (o partidă în
treruptă). Norvegia 22.5 puncte. 
Columbia 17.5 puncte (3 partide 
întrerupte). în afara echipelor 
Cehoslovaciei și României, s-au 
mai calificat pentru turneul final 
selecționatele U.R.S.S., S.U.A., 
Iugoslaviei. Ungariei, Olandei, 
R. F. Germania etc. La turneul 
final participă 16 echipe.

TENIS
• Proba de dublu femei, din 

cadrul campionatelor interna
ționale de tenis aîe FranțCÎ. a 
fost ciștigată de perechea O! ga 
Morozova (U.R.S.S.), Chris E- 
vert (S.U.A.), care a învins ?u 
6—4, 2—6, 6—1 cuplul . C aii 
Chanfreau (Franța). Katie Eb- 
binghaus (R.F.G.).

VOLEI
• In turneul internațional 

masculin de volei de la Leipzig, 
selecționata română a învins cu 
3—0 echipa Cubei.

Pentru examenul de bacalaureat,
ediția 1974 cooperativa „Deservirea", secția 
meditații, organizează lecții de sinteză, consul
tații și meditații pentru sistematizarea și conso
lidarea cunoștințelor absolvenților liceelor in
dustriale, agricole, silvice și economice, sani

tare, pedagogice, real-umaniste și de artă.

Disciplinele predate, în funcție de tipul li
ceului și de specialitate, sînt: limba și literatura 
română, matematica, fizica, chimia, biologia, 
botanica, zoologia, anatomia și fiziologia o- 
mului, igiena, pedagogia generală și preșco
lară, istoria României, filozofia și socialismul 
științific, limba engleză, franceză, germană, 
rusă, limba latină.

Lecțiile sînt predate individual cu 22 lei ora; 
în grupe de 10—12 cursanți, cu 5 lei oră sau 
în grupe mai mici, cu tarife diferențiate de 14, 
10 și 7 lei/oră.

Informații în Str. Filitti nr, 10, sector 4, între orele 8—19. 
Telefon: 13 54 6.9.

STENOGRAFIA
Metodă moderni și rapidă

DACTILOGR AFIA
Curs rapid de 2 Ioni (2 ore eilnlc)

sau
4 luni, de 3 ori pe săptămină 

Cursurile «e predau la :

CASA DE CULTURĂ SECTORUL 4
Str. Mircea Vodă or. 5 Teleton : 21 M 96. 2Î 24 94 

SPECIALIST! CU ÎNALTA CALIFICARE 
de la prima școală de stenodactilografie a statului. 
Informații și înscrieri, zilnic intre orele 9—12 și 18— 
2» la secretariatul Casei de cultură, tel. 21 54 96.

22 24 94.
(5974)

18 iunie 1974
tragere excepțională LOTO

La realizarea expoziției sint invitați să participe, eu una 

sau mai multe lucrări, toți creatorii de artă plastică, indi

ferent că sînt sau nu membri ai Uniunii Artiștilor Plastiti. 

Cele mai valoroase lucrări vor fi propuse spre achizițio

nare.

Regulamentul de organizare al expoziției poate fi con

sultat la toate comitetele județene de cultură și educație 

socialistă, la filialele și cenaclurile Uniunii Artiștilor Plas

tici. precum și la casele armatei. Informații suplimentare 

se pot obține la telefon 14 58 85.

ANUNȚ
In cinstea celei de-a XXX-a aniversări a Zilei Armatei 

Republicii Socialiste România, Ministerul Apărării Naționa

le, in colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialisle 

și Uniunea Artiștilor Plastici organizează, în perioada 15 

octombrie-5 noiembrie 1974, la sala Dalles, expoziția de 

pictură, sculptură și grafică „Armata română în arta plas

tică".

Predarea lucrărilor va avea loc între 01—05 
septembrie 1974 la Casa centrală a armatei, 
Str. Constantin Miile nr. 1, sectorul 7 Bucu
rești.

ȘTIAȚI CĂ...
...în cazul în care încheiați la ADAS o asigurare facul

tativă pentru avarii în condiții avantajoase, iar din diferite 

motive vă avariați autoturismul, puteți beneficia de impor

tante sume plătite de ADAS sub formă de despăgubiri ?

...Palade Vasile din Baia, jud. Suceava, eonducînd auto

turismul pe timp nefavorabil și suferind un grav accident 

de circulație și-a avariat autoturismul, dar în baza asigu

rării de avarii încheiate la ADAS, a primit suma de 

23 162 lei?

...lonescu Gheorghe din Slănic-Moldova, efecluînd din 

imprudență o depășire periculoasă, și-a avariat grav auto

turismul, dar fiind prevăzător și avînd încheiată o asigu

rare pentru avarii la ADAS, a primit o despăgubire in 

valoare de 24 995 lei?

-.Crișan Liviu din Gorlănești, jud. Botoșani, discutînd a- 

prins cu persoana de lîngă el, a pierdut pentru o clipă 

controlul volanului și mașina s-a răsturnat ?

Șansa lui a fost însă că avea încheiată o asigurare de 

avarii și ADAS i-a plătit suma de 25 293 lei?

ADAS
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Cuvintarea tovarășului «1
NICOLAE CEAUȘESCU

crg;

(Urrnarg din pag. I)

tulul cu viafa, cu producția, 
preocuparea de a sădi in inima 
ți mintea fiecărui copil dragos
tea față de muncă ți de învă
țătură, față de politica partidu
lui, de patria noastră socialistă. 
(Aplauze puternice, prelungite)

Aț dori să adresez cele mai 
calde felicitări tuturor acelora 
care au contribuit la realizarea 
acestor lucrări prezentate in 
cadrul expoziției, tuturor pio
nierilor ți copiilor, cadrelor di
dactice care imprimă in mod 
ferm această orientare nouă — 
ți să vă urez noi ți noi succese 
tn activitatea viitoare ! (Aplauze 
puternice, Îndelungate ț urale)

Doresc să adresez tuturor pio
nierilor țl copiilor patriei noas* 
tre socialiste chemarea de a 
face totul pentru a-ți însuți ce
le mai noi cunoțtințe, In toate 
domeniile de activitate. Iubiți, 

dragi prieteni, munca — facto
rul hotăritor al oricărui progres, 
al dezvoltării ți infloririi coati- 
nue a patriei noastre socialiste ! 
Invățați. invățați. pentru că nu
mai insuțindu-vă cele mai noi 
ți mai Înaintate cunoștințe in 
toate domeniile de activitate, 
veți deveni buni constructori ai 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate ți ai societății co
muniste. veți putea să serviți 
patria, politica partidului, in cele 
mal bune condițiuni ! (Aplauze 
puternice : urale)

Dezvoltați spiritul de priete
nie dintre voi, solidaritatea in 
muncă ți invățătură, deoarece 
societatea pe care noi o edifi
căm este societatea frăției ți 
colaborării care asigură satisfa
cerea atit a necesităților fiecă
rui individ, cit și a intereselor 
generale ale intregii națiuni ! 
Prietenia ți colaborarea consti
tuie in toate imprejurările fac

torul triumfului societăți: a-
vaasate. al bunăstării, indepen
denței ți suveranității patriei

Dersoluti prietenia ■ cola
borarea eu copiii, eu organizații
le de pionien din țările socia
liste, din toate tarile lumii ! 
Numai prin prietenie ți colabo
rare intre tinerii de pretutindeni 
se va asigura lichidarea vechii 
politiei imperialiste, colonialiste 
si neocelonialiste. realizarea u- 
nei lumi mai drepte ți mai bu
ne. in care copiii, tineretul, o- 
menirea să se poată dezvolta in 
mod liber, fără frica unui nou 
măcel sau a vreunei agresiuni ; 
numai astfel se va putea în
făptui o politică de pace ți co
laborare ! (Aplauze puternice)

Am lăsat la sfirțit chemarea 
care o consider cea mai impor
tantă ți de care depinde inseți 
crețterea voastră. locul vostru in 

societate : iubiți-ră părinții, ur
mați sfaturile lor ! Faceți totul 
pentru a fi demni de părinții ți 
de înaintașii voștri, pjntra a 
asigura ea tot ceea ce ei au 
visat, tot ceea ce ei an început, 
să duceți voi mai departe, in 
msd liber, corespunzător noilor 
cerințe ale dezvoltării societății 
omenești ! (Aplauze puternice)

In inebeiere. Tă urez. încă o 
dată, succese tot mai mari in 
muncă, la invățătură. Vă dorese 
multă fericire, multă sănătate ! 
Să creșteți sănătoși, cu o gindi- 
re înaintată, demni de epoca so
cialismului ți comunismului !

Multă fericire !
Aplauze puternice. Îndelunga

te. Urale ți ovații. Miile de pio
nieri prezenți la această impre
sionantă intilnire cu secretarul 
general al partidului scandează : 
,.Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu- 
România”.

da.

sanria cu extuxasm 
: c v îcoiâc
ș. a x . arise. Elena

>'-e. eu obrajii im

manifestări
ară. tovarășul 
cu ț. tovarășa 
trec prin ven-

rneruor. drapele a.e detașamen
telor $t unităților piomereșu.

La ceasul festiv al inaugurării 
expoziției stat de față tovarășii 
Emil Bodnaraș. Maxim Ber- 
ghianu. Gheorghe Cioara, Lina 
Ciooanu, Constantin Drăgan, 
Emil Dragănescu. Janos Fazexas, 
Petre Lupii. Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu, 
i^eonte Răutu, Gheorgne Stoica, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Miron Constanflnescu, Mihai 
Dalea, Magdalena Fitipaș, Minat 
Gere, Ion loniță, Vasile Patiiineț, 
Ștefan Anaret. Conducătorii de 
partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

Iau parte, ae asemenea, tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, membrii Comitetului 
Executiv al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, cei 
16 locțiitori ai președintelui 
Consiliului.

Sint prezenți și oaspeți de pes
te hotare — delegații ale orga
nizațiilor de pionieri ți copii din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, Finlanda, R. D. 
Germană, Italia, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și Uniunea So
vietică.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, Virgiliu Radu- 
lian, a spus : Ingăduiți-ne ca, 
în numele celor aproape două 
milioane de purtători ai crava
telor roșii, al comandanților de 
unități, instructorilor ți activiști
lor pionierilor, să vă mulțumim 
din adincul inimii pentru inalta 
cinste și bucuria ce ni le faceți 
vizittr.d expoziția dedicată îm
plinirii unui sfert de veac de-la 
înființarea prunelor detașamen
te de pionieri.

Expoziția este rodul muncii 
pionierilor pe care cu atita dra
goste i-ați numit „Feți frumoși 
comuniști” și care, și cu acest 
prilej, se angajează in fața dum
neavoastră că vor face totul pen
tru viitorul fericit al patriei 
noastre.

Vă rugăm să vizitați expoziția 
jubiliară „Mulțumim din inimă 
partidului”.

Definitorii pentru semnificația 
evenimentului aniversat, pentru 
idealurile spre care au năzuit 
dintotdeauna copiii țării, și 
care-și găsesc, in anii noștri, o 
deplină realizare, sint cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
înscrise ca un ,.motto“ al intre
gii expoziții : „înaintea voastră 
se deschid larg porțile viitorului, 
societatea socialistă vă asigură 
tuturor posibilități de afirmare a 
talentelor, a capacităților, de îm
plinire a celor mai îndrăznețe 
visuri ți aspirații. Pentru a pu
tea beneficia din plin de aceste 
condiții, trebuie să invățați, să 
munciți, să vă pregătiți cu se
riozitate, cu perseverență, cu 
inaltă răspundere”.

La început, se vizitează sala 
care evocă istoria mișcării revo
luționare de copii din România, 
exponatele reunite aici reliefind 
vechimea și continuitatea acestei 
mișcări, atașamentul nedezmințit 
al tinerilor față de marele ideal 
socialist.

Numeroase documente ilus
trează, pe fundalul realităților 
sociale de la sfirșitul secolului 
ai XiX-lea și inceputul veacului 
al XX-lea, activitatea susținută 
desfășurată de primul partid al 
clasei muncitoare pentru asigu
rarea unor condiții mai bur.e de 
■•țață copiilor, pentru educarea 
lor in spiritul ideilor socialismu
lui.

Cu deosebită putere revelatoa
re. citata din presa vremii, nu
meroase fotografi! și facsimile 
vorbesc despre crunta exploatare 
la care erau supuși, in trecut, ti
nerii de toate virstele. Impresio
nante stat. in acest sens, versu
rile ucemcului-poet Ștefan Piu 
nescu: „In loc de jocuri ve 
purta A muncii grea robie 
Și-odihnă, numai, vei găsi / 
Cind trupu-ți istovit va sta în
țepenit sub glie”. Prin interme
diul imaginilor-document, este
redată participarea copiilor, ală
turi de părinții lor. la răscoala 
țărănească de '.a 1907 Ia greva 
muncitorilor de la Tișița din 
1914, la evenimentele din decem

brie 1918. în timpul cărora a fost 
ucis și muncitorul Ioan P. Stan, 
în vtrstă de 12 ani, la avintul 
revoluționar al maselor populare 
din perioada 1918—1920.

Expoziția marchează, cu valoa
re de simbol, data istorică a 
creării Partidului Comunist Ro
mân. eveniment de eovirșitoare 
însemnătate care a reprezentat 
începutul unei etape superioare 
ți in activitatea de organizare și 
educare revoluționară a copiilor. 
Chiar de la primul său Congres, 
din mai 1921. partidul nostru co
munist a avut in vedere organi
zarea pe baze revoluționare a 
activității tinerilor de 12—14 ani. 
Făurită și condusă de Partidul 
Comunist Român, Uniunea Tine
retului Comunist a acționat cu 
fermitate pentru educarea tine
rei generații in spiritul tradiți
ilor revoluționare ale clasei 
muncitoare, ale patriotismului și 
internaționalismului.

Un document de o inaltă forță 
educativă evocă momentul in 
care utecistul Nicolae Ceaușescu 
aduce la Craiova, in zilele pro
cesului muncitorilor ceferiști și 
petroliști, din anul 1934. liste de 
subscripție și proteste reprezen
tând solidaritatea organizațiilor 
comuniste din Capitală eu cei 
judecați ; datorită poziției sale 
dirze. utecistul Nicolae 
Ceaușescu a fost arestat

Anul 1932 reprezintă anul pri
milor pionieri din țara noastră. 
Reține atenția textul primului 
marș al pionierilor, redactat la 
indicația P.C.R. in 1935, ca și cea 

Expoziția
„Mulțumim din inimă

partidului"
dinții uniformă pionierească. 
Sint evocate crearea „Școlarului 
roșu", organizație revoluționară 
a elevilor de la orașe și sate, 
care și-a desfășurat activitatea 
in front unic cu masele munci
torești și țărănești, sub condu
cerea P.C.R. și U.T.C., înființarea 
unor organizații de copii în fa
brici, școli primare, apariția unor 
publicații ce au contribuit ia ma
turizarea politică a tinerilor, ca 
„Școlarul leninist", „Elevul 
roșu”, „Lupta in școală", „Tinăra 
gardă”, „Ifju leninista”, „Der 
’unge komunist”, participarea 
fiilor de proletari și țărani, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, la marile bătă
lii de clasă, împotriva fascismu
lui și a războiului, solidaritatea 
lor intemaționalistă cu lupta po
porului spaniol contra agresiunii 
fasciste in anii 1936—1939.

In anii 1938—1940, tineri comu
niști trimiși de partid au activat 
in cercurile culturale. O foto- 
grafie-document prezintă un 
grup de participant — Elena 
Petrescu (Ceaușescu), Rada Tu
dor și Vasile Tudor.

Adevărate file vii de istorie 
înfățișează participarea tinerilor 
la lupta Întregului popor, con
dus de partid, pentru eliberarea 
țârii, pentru zdrobirea trupelor 
hitleriste, pentru victoria insu
recției armate de la 23 August 
1944, la activitatea de reconstruc
ție a patriei.

Anul 1945, un alt an cu o re
zonanță deosebită. Atunci s-a 
trecut la organizarea primelor 
detașamente,de pionieri.

Este expus actul de naștere al 
Organizației Pionierilor — Re
zoluția ședinței plenare a C.C. al 
P.M.R. din 22—24 decembrie 
1948 asupra activității partidului 
in rîndurile tineretului. Intr-o 
continuitate firească sint con
semnate, apoi, adunările entu
ziaste de constituire, în 1949, a 
primelor detașamente de pio
nieri. Urmează un alt moment 
important, și anume reorgani
zarea. în 1966, a activității pio
nierești, care a avut o deosebită 
însemnătate în viața socială din 
țara noastră, ea făcîndu-se sim
țită în creșterea tinerei genera
ții, profund atașată partidului, 
poporului, construcției socialiste.

Mari panouri ilustrează aspec
te de la conferința de constitui
re a Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, de la cea 
de-a Il-a Conferință Națională 
a Organizației Pionierilor, care a 
deschis noi și largi căi de afir
mare activității pionierești in 
înfăptuirea politicii partidului.

Exponate sugestive reflectă 
munca însuflețită a unităților 
și detașamentelor de pionieri, 
centre active de educare comu
nistă. de formare a caracterului 
și personalității copiilor, de 
dezvoltare în rindul acestora a 
spiritului muncii și conducerii 
colective, al răspunderii față 
de colectiv, de problemele ob
ștești- Este reliefată, totodată, 
□reocuparea organizației pionie
rilor oentru Teșterea copiilor 
in spiritul solidarității interna
ționaliste. proorii Întregii poli
tii a partidului nostru comu
nist.

Sub o Imensă imagine-docu- 
ment, care imortalizează mo
mentul istoric al depunerii ju- 
rămîntului de către primul pre
ședinte al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pionierii au 
înscris un fierbinte legămint : 
„Jurăm, deodată cu acela care, 
cu vocea demnă, gravă a jurat 
/ Credință patriei nemuritoare, / 
Gînd solidar întîiului bărbat / 
Jurăm cu cel ce jură pentru 
țară, / Cind el vorbea, noi gla
sul i-1 țineam / Pe toate vocile 
acestui neam / Ce din adine de 
vremi ii ridicară".

După această emoționantă e- 
vocare a mișcării revoluționare 
de copii din țara noastră, expo
ziția ne relevă universul larg 
de preocupări al pionierilor.

Citeva săli sint consacrate 
prezentării activităților instruc- 
tiv-educative la care sint antre
nați purtătorii cravatelor roșii 
cu tricolor in zilele de vacanță 
sau în timpul lor liber.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de 
stat se opresc cu interes in fața 
panourilor pe care sint expuse 
citeva zeci de lucrări semnate 
de artiștii-copii. admirind pri
ceperea și talentul lor.

Secretarul general al partidu
lui. tovarășa Elena Ceaușescu 
zăbovesc apoi in fața vitrinelor 
care adăpostesc exponatele gru
pate sub titlul „Căutătorii de 
nestemate”, denumire a unui 
original concurs pionieresc, de
venit larg cunoscut. Participind 

în mare număr, la edițiile sale 
succesive, elevii au descoperit 
și au adunat piese arheologice 
și numismatice, documente de 
arhivă., broderii, unelte de lemn 
și alte obiecte de certă valoare 
etnografică. Ele alcătuiesc peste 
4 250 de colecții muzeistice șco
lare. Ideea prelucrării și valori
ficării de către pionieri a tra
dițiilor străbune o ilustrează in 
chip convingător și celelalte 
exponate grupate in această 
sală.

Sint prezentate, apoi, reviste 
școlare intrate în tradiția învă- 
țămîntului nostru, plachete cu- 
prinzind creații literare ale ele
vilor. editate de consiliile ju
dețene ale Organizației pionie
rilor, lucrări metodice, manuale, 
cărți științifice și beletristice 
apărute sub egida editurilor 
noastre specializate, periodice 
care se adresează pionierilor și 
elevilor, publicații ce-și aduc 
contribuția la formarea spiri
tuală a viitorilor constructori ai 
comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește in fața unor panouri 
sugestive. Pe ele, pionierii au 
înscris citeva din realizările lor 
în întrecerea patriotică. In nu
mai cinci luni, ei și-au îndepli
nit angajamentele asumate pe 
acest an și au hotărit să efec
tueze în timpul vacanței, în cele 
553 de tabere și șantiere de 
muncă patriotică, peste 3,5 mi
lioane ore, contribuind astfel, 
cu modestele lor puteri, dar cu 
forța pe care o dă înflăcărarea 
vîrstei lor, îndemnul partidului, 
la eforturile părinților, ale tu
turor oamenilor muncii consa
crate progresului rapid și mul
tilateral al patriei. Numai în pe
rioada care a trecut din acest 
an, pionierii au plantat 8 790 000 
pomi și puieți, au îngrijit 
parcuri și zone verzi însumind 
peste 3 000 ha, au colectat a- 
proape 1 900 000 kg deșeuri de 
textile și hîrtie. Pentru va
canță, ei și-au propus să parti
cipe la campania de recoltare, 
la construcția celor peste 3 300 
săli de clasă, aflate in curs de 
execuție, să colecteze 2.4 milioa
ne kg măceșe, fructe de pădure 
și plante medicinale.

Sport — turism — expediții — 
vacanță. înfăptuind o indicație 
a partidului nostru, cadrele di
dactice, comandanții-instructori. 
educatorii, toți cei răspunzători

*
Simbătă dimineața, a avut loc 

solemnitatea înmînării de înalte 
distincții conferite prin Decret 
Pr^idențial unui număr de 77 
comandanți-instructori de unități 
și detașamente, conducători de 
cercuri și activiști ai Organiza
ției pionierilor, pentru merite 
deosebite în educarea pionie
rilor și școlarilor in spiritul dra
gostei și devotamentului față 
de patrie, partid și popor, al 
dragostei, al respectului și răs
punderii față de muncă și învă
țătură. cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la constituirea pri
melor detașamente de pionieri 
din România.

înaltele distincții au fost inmi- 
nate de tovarășul Ștefan Voi- 

de pregătirea tinerel generații 
pentru muncă și viață au con
ceput și organizat activități in
teresante, vii, la care copiii 
participă cu plăcere. Folosul 
lor educativ se degajă cu preg
nanță din numeroasele expo
nate prezentate aici : machete 
ale unor sate de vacanță, reali
zate cu concursul micilor bene
ficiari, trofee, fanioane și diplo
me cîștigate în cadrul unor în
treceri sportive de mare popu
laritate, cum sint „Cupa tinere
tului”, „Roza vînturilor", „Del
fin”, „Floarea prieteniei", jur
nale de bord ale unor expediții 
montane și... fluviale, ierbare 
și insectare realizate cu aceste 
prilejuri.

Eleva Manuela Peteanu. din 
Iași, împărtășește cu însuflețire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
momente din timpul expediției 
„Cutezătorii", la care a partici
pat.

Pionierii din Constanța pre
zintă macheta unui frumos parc 
din localitate, la amenajarea că
ruia au lucrat cu mult drag, in 
orele lor de răgaz.

Ultima sală vizitată este cea 
rezervată cercurilor tehnico-a- 
plicative din școli și case ale 
pionierilor.

Tn standuri sint expuse citeva 
sute de lucrări selecționate din 
cele 15 000 prezentate în cadrul 
concursului de creație tehnică al 
pionierilor și școlarilor „Mini- 
tehnicus". ediția 1974.

Cu mîndrie justificată, elevul 
Sorin Safirescu vorbește tovară
șului Nicolae Ceaușescu des
pre caracteristicile aparatului 
pentru determinarea gradului 
de poluare a atmosferei de că
tre mijloacele auto, aparat con
ceput de un colectiv de elevi 
de la Baia Mare.

La rindul său, elevul Octavian 
Moș, din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, expune princi
piul pe care funcționează averti
zorul cibernetic pentru irigarea 
automată diferențiată a culturi
lor agricole.

în expoziție predomină elec
tronica. Pretutindeni se văd li
căriri de beculețe, semnale lu
minoase și sonore. Aici, totul, 
de la complexe aparate pînă la 
gingașele jucării, are însușiri 
electronice. Iată, printre aces- 
teâ; calculatorul electronic, in. 
sistem binar, realizat de pio
nierii Mihoc Cornel și Filip 
lean, din comuna Semlacu Mare, 
instalație cibernetică prezentată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de înșiși creatorii Săi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe pionieri și le urează 
noi succese pe linia creației teh
nice. a însușirii unor cunoștințe 
temeinice în diferite domenii 
de activitate, a legării tot mai 
strinse a învățăturii de cerințele 
practicii.

Această vibrantă sărbătoare 
pionierească ia sfirșit într-o at
mosferă de cuceritor entuziasm. 
Platoul din fața muzeului frea
mătă de tinerețe, de voioșie. 
Miile de copii trăiesc cu intensă 
bucurie reîntilnirea cu secreta
rul general al partidului. Ei în- 
timpină cu aceeași căldură, cu 
flori, cu urări dragi, pornite din 
inimă, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat, la 
ieșirea din sălile expoziției. Sub 
bolta cerului de iunie, se înalță 
cristalin cuvinte de slavă în
chinate partidului, patriei so
cialiste.

Emoția copiilor devine și mai 
puternică in clipa în care tova
rășul Nicolae Ceaușescu se apro
pie de microfon pentru a li se 
adresa cu dragoste părintească.

Cuvintele mobilizatoare. în
demnurile secretarului general 
al partidului găsesc și de această 
dată un profund ecou în sufle
tul și conștiința pionierilor. Cei 
mai tineri fii ai țării își reîn
noiesc angajamentul de a răs
punde, prin înalte fapte pionie
rești, grijii și dragostei parti
dului. învățînd cu sîrguință, 
pregătindu-se temeinic pentru 
muncă și viață, în vederea con
tinuării minunatei opere de edi
ficare a socialismului, a con
struirii comunismului pe pămîn- 
tul României.

întreaga manifestare se în
cheie cu un moment de neuitat: 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se fo
tografiază în mijlocul copiilor.

r *
tec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat. Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.Ț.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Traian Pop. adjunct 
al ministrului educației și în- 
vățămintului.

Prin același Decret Preziden
țial, au mai tost decorați cu 
ordine și medalii un număr de 
475 de comandanți-instructori de 
unități și detașamente, conducă
tori de cercuri și activiști ai or
ganizației pionierilor.

(Agerpres)
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TELEGRAMĂ

Reuniunea de la Caracas

Dreptul mării

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Islanda, 
dr. KRISTJAN ELDJARN, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islanda, îmi este plă
cut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de feri
cire personală, de pace și prosperitate pentru poporul islandez.

VIZITE MANIFESTĂRI

R. P. POLONA : Tinerii polonezi participă la o largă campanie națională de colectare și valorificare 
a deșeurilor de hirtie, metal și sticlă, cu scopul stringerii de fonduri necesare construirii, in apro

piere de Varșovia, a unui „Centru pentru sănătatea copiilor".

Peste cîteva zile, la 20 
iunie, în capitala Vene- 
zuelei se va reuni cea 
de a lll-a Conferință a 
Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării. Mani
festarea, la care vor fi 
prezente delegații însu- 
mind 5000 de persoane 
din 150 de țări, este che
mată să adopte „rezolu
ții privind probleme vi
tale pentru viitorul ome
nirii, care se referă, în
deosebi, la resursele ali
mentare, energetice și la 
poluarea mediului în
conjurător".

Succese
ale forțelor 
patriotice 

cambodgiene
TRUPELE LONNOLISTE 

NEVOITE 
SA ABANDONEZE 

LOCALITATEA TUK SAP

Forțele cambodgiene de 
eliberare, care au efectuat o 
pătrundere în direcția Kom- 
pong Som, au continuat să 
înainteze, ajungînd la numai 
2 fim de această importantă 
localitate a țării, singurul port 
de apă adincă al Cambodgiei.

Aeroportul din Kompong 
Som este inutilizabil de 48 de 
ore; trupele lonnoliste au fost 
nevoite să abandoneze și loca
litatea Tub. Sap. un avanpost 
important ce face parte din 
perimetrul de apărare a orașu
lui.

Duminică dimineața, rela
tează corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE, forțele 
lonnoliste se retrăgeau în 
dezordine.

a

In capitala ecuadoriană, continuă lucrările celei de-a 40-a se
siuni ministeriale a Organizației țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.).

în cea de-a doua zi a dezba
terilor, s-a procedat la exami
narea dosarelor pregătite de 
Comisia economică a O.P.E.C. 
cu privire la prețurile la țiței 
pentru cel de-al treilea trimes
tru al anului curent. Discuțiile 
s-au axat asupra propunerii a- 
vansate de unele din țările 
membre ale organizației de a se 
majora prețurile la petrol cu 12 
la sută, procentaj echivalent cu 
rata inflației pe plan internațio
nal după ultima sporire a pre
țului hidrocarburilor. în atenția 
participanților s-au aflat, de 
asemenea, reformele cu caracter 
fiscal preconizate de țările pro
ducătoare împotriva companii
lor străine de specialitate care 
operează pe teritoriul lor, pre
cum și alte probleme economice 
și financiare. Au fost luate în 
discuție și aspectele legate de 
crearea unui fond de dezvoltare 
al O.P.E.C. După cum preci
zează agenția PRENSA LA
TINA, proiectatul fond se va ri
dica la o cifră cuprinsă între 2 
și 3 miliarde 
și Kuweitul 
vor contribui 
financiar cu 
respectiv, 50 milioane dolari.

Bolivia, Columbia și Peru au 
fost admise cu statut de obser
vatori, urmînd să fie examinate

cererile de primire ca membri 
cu drepturi depline ale Repu
blicii Populare Congo și ale sta
tului Trinidad-Tobago. Agenția 
FRANCE PRESSE menționează 
că Bolivia și-a anunțat inten
ția de a solicita, ulterior, admi
terea sa in O.P.E.C. ca membru 
asociat. (După cum se știe, Or
ganizația țărilor exportatoare de 
petrol cuprinde membri fonda
tori, aleși, asociați și observa
tori, ultimele două categorii de 
state neavînd drept de vot).

MOSCOVA:
ALEGERI PENTRU 

SOVIETUL SUPREM

dolari, Venezuela 
anunțînd deja că 

la acest mecanism 
400 milioane și,

Insula de gheață

în Uniunea Sovietică au 
avut loc duminică, alegeri 
pentru Sovietul Suprem. E- 
veniment politic de mare în
semnătate în viața popoare
lor sovietice, alegerile au 
fost precedate de o campa
nie marcată prin numeroase 
întilniri’ ale candidaților cu 
alegătorii, întilniri ce au 
prilejuit trecerea in revistă a 
succeselor obținute in înfăp
tuirea hotăririlor trasate de 
Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S., precum și dezba
terea unor probleme de or
din general și local.

Pentru cele două Camere 
ale Sovietului SuDrem — So
vietul Uniunii și Sovietul 
Naționalităților au candidat 
1 517 persoane.

porirea rapidă ■ 
populației Terrei, 
nevoile presante de 
resurse resimțite în 
numeroase țări, re
voluția tehnico-ști- 

la intensificai 
mării, a fun- 
urmărindu-se 

mai largă și 
bogățiilor na-

ințifică, au dus 
rea prospectării 
durilor marine, 
exploatarea tot 
mai completă a 
turale ale acestui mediu. Stră- 
duindu-se să pătrundă tainele 
adincurilor marine, să dobin- 
dească noi cunoștințe, omul și-a 
concentrat efortul în primul 
rind asupra platoului continental, 
această prelungire a continentu
lui, care este accesibilă astăzi, 
in special statelor avansate din 
punct 
ceastă 
tează 
bune, 
timp ce atenția 
concentrează acum spre prospec
tarea și exploatarea țițeiului și 
gazelor naturale. Potrivit revis
tei MIROVAIA EKONOMIKA I 
MEJDUNARODNlE OTNO$E- 
NIA, 24 de țări obțin în pre
zent 16 la sută din producția 
mondială de petrol și gaze din 
sondele implantate deasupra va
lurilor. In 1970, în lucrările sub
marine s-au investit 3 miliarde 
de dolari, reprezentînd circa o 
treime din totalul investițiilor 
in acest domeniu. Pe 
blu, cele 70 din țările 
care dispun de utilaje pentru 
explorări și exploatări subma-

de vedere tehnic. Pe a- 
platformă se exploa- 

deja zăcăminte de căr- 
cupru, nichel, cositor, in 

principală se

ansam- 
lumii.

rine, au prevăzut în perioada 
pină în 1979 investiții de 30 mi
liarde dolari. Profiturile gene
rale obținute pină la începutul 
anului 1972 se ridică la circa 
100 miliarde dolari, cifră care 
întrece cu mult cheltuielile. O 
atenție crescindă a inceput să 
fie acordată și altor bogății 
submarine. Astfel, mările și o- 
ceanele conțin resurse biologice 
capabile să asigure hrana nece
sară pentru 30 miliarde de per
soane. Apoi, descoperirea uria
șelor covoare de noduli polime- 
taliei. întinzindu-se pe zeci de 
mii de km.p. ai oceanelor A- 
tlantic. Pacific, in alte regiuni, 
acești noduli conțin fier pină la 
17 la sută, mangan (40 la sută) 
aluminiu, nichel, cobalt, cupru. 
Potrivit evaluărilor. Oceanul 
Pacific ar dispune de 400 mili
arde tone mangan, 200 miliarde 
tone fier, 16 miliarde tone de 
nichel și aproape 50 de miliarde 
tone de aluminiu. Tinind seama 
de existența unor imense „pete 
albe" pe hărțile fundurilor ma
rine, oceanologii sint de părere 
că bogățiile din acest mediu sint 
practic inestimabile.

Dreptul suveran al țărilor ri
verane 
ploata 
nental 
litigii 
menea, 
referă la cea privind exploata
rea bogățiilor naturale ale mă
rii, dincolo de limitele jurisdic
ției naționale. Evident, punerea 
in circuit a acestor adevărate 
comori are profunde implicații 
economice, politice și militare. 
Decalajul care separă țările in
dustrializate de cele în curs de 
dezvoltare, cursa înarmărilor cu 
gradul ei sporit de insecuritate 
pentru activități pașnice în lar
gul mărilor, împărțirea lumii in 
blocuri opuse împiedică valori
ficarea, in anvantajul iniregii 
umanități, a acestor uriașe re
surse.

Tot mai conștiente de însem
nătatea mediului marin, de rolul 
care-1 poate avea perfecționarea 
unor tehnologii în vederea a- 
ducerii la suprafață a bogății
lor submarine, cercuri tot mai 
largi ale comunității internațio
nale au manifestat preocupări 
in scopul elaborării normelor 
juridice care să guverneze acti
vitatea și comportamentul sta
telor in acest domeniu. In acest 
sens, se cuvine menționată la 
loc de frunte activitatea Orga
nizației Națiunilor Unite, care 
a creat un cadru fertil negocie
rilor privind dreptul mării. Po
trivit corespondențelor din Ca-

de a prospecta și ex- 
subsolul platoului conti- 
a devenit obiectul unor 
internaționale. De asc- 
o problemă specială se

racas, negocierile se anunță di
ficile, dar observatorii apreci
ază că, totuși, sint perspective 
pentru a se ajunge la un rezul
tat mai fructuos, decit Ia cea 
de a Il-a conferință, organizată 
la Geneva în 1960, 
care nu a reușit să 
meroase probleme 
suspensie.

Reuniunea de la
fost precedată de numeroase alte 
contacte pregătitoare. în cursul 
acestora s-a stabilit programul 
de lucru, agenda conferinței, or
ganele conducătoare ale mani
festării, statele membre ale ce
lor trei comitete principale, ale 
comitetului general și comite
tului de redactare și elaborare a 
hotăririlor conferinței. România 
a fost aleasă membră a comite
tului de redactare a hotăririlor 
conferinței. La intilnirile preli
minare, reprezentanții țării 
noastre au subliniat importanța 
pe care România o acordă confe
rinței asupra dreptului mării, re- 
levind că noul regim juridic al 
mărilor și oceanelor, pe eare-1 
va elabora Conferința de la Ca
racas, trebuie să corespundă ce
rințelor actuale ale dezvoltării 
cooperării internaționale, pro
movării progresului economic și 
social in întreaga lume și. in 
special, în țările in curs de dez
voltare. Țara noastră apreciază 
că principalele probleme de fond 
și chestiunile de principiu tre
buie hotărite pe cale democra
tică, cu participarea tuturor sta
telor și în conformitate cu prin
cipiul egalității lor suverane.

Exploatarea bogățiilor mine
rale și biologice submarine 
poate, așa cum nota agenția 
FRANCE PRESSE, „să schimbe 
radical destinul umanității, în 
bine sau în rău, potrivit orien
tării date acestei exploatări. 
Dacă ea se va face ca și pină 

, acum, se va mări și mai mult 
decalajul între națiunile bogate 
și cele sărace". In cazul în 
care se va acționa in conformi
tate cu dreptul tuturor țărilor 
de a se dezvolta armonios — 
in acest sens conferinței reve- 
nindu-i sarcina elaborării nou
lui regim juridic care să țină 
seama de realitățile lumii con
temporane — bogățiile din a- 
dineul mărilor și oceanelor vor 
putea fi utilizate pentru redu
cerea decalajelor care separă 
țările în curs de dezvoltare de 
cele dezvoltate.

IOAN TIMOFTE

conferință 
rezolve nu- 

rămase in

Caracas a

Ministrul relațiilor externe al 
Republicii Ecuador, Antonio Jo
se Lucio Paredes, care, la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a 
făcut o vizită oficială in țara 
noastră, a părăsit, duminică di
mineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, ministrul ecuadorian a 
fost salutat de George Macoves
cu, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.E.

Era prezent Enrique Sanchez 
Barona. ambasadorul Republi
cii Ecuador in țara noastră.

★
Un grup de cadre și cursanți 

ai Colegiului Național pentru 
apărare al Canadei, condus de 
contraamiral S. Matiwin Da
vis. a efectuat, timp de 4 zile, 
o vizită turistică in țara noastră.

In timpul vizitei, oaspeții au 
fost primiți de generalul-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, au 
vizitat muzee, obiective econo
mice și turistice.

ANIVERSARE
■ Cadrele didactice și elevii Li
ceului „Ștefan Plavăț" din Or
șova au sărbătorit un veac de 
existență a acestui lăcaș de în 
vățămînt. Pe agenda manifestă
rilor desfășurate simbătă și du
minică au fost înscrise o adu
nare festivă, vernisajul unor ex
poziții cuprinzind diferite crea
ții ale elevilor, precum și un 
program bogat de acțiuni cultu
rale și sportive.

Festivitățile s-au încheiat cu 
o telegramă adresată de partici- 
panți Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

CRONICA 
U. T. C

Simbătă s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Varșovia, 
delegația U.T.C. condusă de 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care a participat la reuniunea 
Comitetului Executiv al Fe
derației Mondiale a Tineretu
lui Democrat.

Cu prilejul Zilei aviației, du
minică dimineață, la Monumen
tul eroilor aerului din Capitală 
au fost depuse coroane de flori 
din partea Ministerului Apără
rii Naționale, Comandamentului 
aviației civile — Tarom, și a 
generalilor și ofițerilor de avia
ție în rezervă. De asemenea a 
depus jerbe de flori un grup 
de pionieri. Solemnitatea s-a 
încheiat prin defilarea gărzii de 
onoare. Ceremonii asemănătoare 
au avut loc și la monumentul 
lui Aurel Vlaicu din comuna 
Bănești-Cimpina, precum și la 
bustul acestuia situat în satul 
natal lingă casa părintească.

In aceeași zi, la cimitirul Belu 
au fost depuse coroane și jerbe 
de flori la mormintele lui Aurel 
Vlaicu. Traian Vuia, Henri 
Coandă și căpitanul Gheor
ghe Bănciulescu, reprezen
tanți de seamă ai aviației ro
mânești.

Aniversarea Zilei aviației Re
publicii Socialiste România a 
fost marcată de o serie de ac
tivități cultural-educative. în 
unități militare și instituții de 
învățămînt militar, Ia casele 
armatei ca și în unități ale a- 
viației civile și de transport, 
utilitare, sanitare și sportive, a 
fost prezentată expunerea „Ziua 
aviației Republicii Socialiste 
România", precum și filmul do
cumentar „Scuturi de argint". 
Elevii din .numeroase școli ge
nerale, profesionale și licee 
s-au întilnit cu piloți militari și 
civili care le-au vorbit despre 
munca lor. despre frumusețea 
profesiei de aviator.

Adunări închinate memoriei 
pionierilor aviației românești au 
avut loc în numeroase localități 
din țară. La căminul cultural 
din satul Aurel Vlaicu, județul 
Hunedoara, evocarea vieții și 
activității inginerului avia
tor, figură proeminentă în is
toria aviației românești, a pri
lejuit o interesantă manifestare 
cultural-artistică susținută de 
formațiile căminelor culturale 
din localitate și din comuna 
Geoagiu.

★

Duminică, la Brașov, a avut 
Ioc un eveniment inedit : des
chiderea taberei de aeronau
tică pentru'elevi. Tabăra va găz
dui, în serii de 35—40 elevi, cî
teva sute de viitori ași ai văz
duhului, care se vor pregăti in 
domeniul parașutismului și al 
zborului' cu motor. Pregătirea 
teoretică și practică a elevilor 
va fi asigurată de specialiști.

In tulburătorul amfiteatru 
de la Thingvellir, născut din 
spasmele vulcanilor și împo
dobit de fantezia naturii, s-a 
întrunit primul parlament din 
lume : Althiugul islandez. Era 
in anul 930 cind diriguitorii 
treburilor publice din mica 
insulă vulcanică au ales a- 
cest loc pentru a se aduna. 
Tot aici, in 1944, la 17 iunie, 
islandezii s-au strins pe locul 
ce evoca o istorie glorioasă 
spre a asculta cuvintele pre
ședintelui țării : „De acum 
înainte, Islanda este din nou 
o națiune independentă".

Destinul insulei a purtat 
pecetea unor evenimente 
dramatice. Urmașii vikingilor 
n-au avut o existență calmă, 
ocrotită de zbucium. Insula 
din nordul Europei, pămînt 
acoperit de ghețuri și răsco
lit de erupții vulcanice, a cu
noscut din 1262 dominația 
norvegiană, apoi cea daneză 
și abia în 1944 a izbutit să 
dobindească o independență 
deplină. Locuitorii acestui 
pămint sint oameni obișnuiți 
cu asprimea traiului, obligați 
de natură să-și consacre 
energiile pentru a-și putea 
asigura existența in condiți
ile în care resursa nr. 1 o 
constituie peștele. Pe 102 800 
km.p. trăiesc 200 000 de lo
cuitori. Un popor puțin nu
meros dar cu 
puternic dezvoltat 
nității 
acesta 
mitoare ___
tuturor încercărilor. El a iz
butit să infringă printr-un 
neintrerupt efort duritatea 
condițiilor naturale, să me
tamorfozeze întinderi de 
gheață in pășuni și ogoare 
fertile, să modifice potrivit 
voinței sale cursurile apelor 
și să transforme șuvoaiele 
de apă fierbinte ce erup din 
adincuri — celebrele ghei
zere — intr-o sursă de ener
gie utilizată pentru satisface
rea necesităților populației. 
Serele in vecinătatea gheța
rilor, sere cu trei recolte de 
zarzavaturi și cu <“ 
colte de... banane ! 
caii în apropierea 
Polar, sintetizează 
tea islandezilor și 
lor.

Desigur, bogăția 
o reprezintă peștele, 
sută din export este legat 
dc acest sector. 90 de între
prinderi prelucrează produc
ția pc care îndrăzneții navi
gatori islandezi o smulg ape
lor bîntuite de furtuni. în Is
landa se afirmă că 
ape sint o 
de argint", o mină

ORIENTUL

naționale, 
a dovedit 

dirzenie

un simț 
al dem- 
Poporul 
o ui- 

in fața

două re- 
și porto- 

Cercului 
tenacita- 
reușitele

esențială
92 la

valorificată.

aceste 
adevărată „mină

intens
Dar țara a in-

Japonia: Pozițiile și platformele PENTRU TIMPUL DUMNEAVOASTRĂ LIBER• REUNIUNEA LA NIVEL 
ÎNALT A ORGANIZAȚIEI 
COMUNE AFRICANO-MAL- 
GAȘĂ SI M.AURITIANA 
(O.C.A.M.M.), ale cărei lu
crări au fost aminate conse
cutiv de două ori. se va des
fășura in prima săptămină a 
lunii august, in capitala Re
publicii Africa Centrală — 
Bangui — a anunțat Falilou 
Kane, secretarul general al 
O.C.A.M.M. Consensul asu
pra datei și locului de des
fășurare a reuniunii la nivel 
inalt a acestei organizații 
regionale africane, a decla
rat Falilou Kane, a fost rea
lizat in cadrul întrevederilor 
care au avut loc la Moga
discio intre reprezentanții ță
rilor membre. participant 
la cea de-a Xl-a sesiune a 
Organizației Unității Afri
cane.

La reuniunea de la Bangui 
vor participa reprezentanți 
din Camerun. Republica A- 
frica Centrală. Ciad, Congo, 
Coasta de Fildes, Dahomey, 
Gabon, Madagascar, Mauri
tius, Niger. Ruanda. Sene
gal, Togo șl Volta Superioa
ră. Dezbaterile vor fi con
sacrate examinării proble
melor legate de dezvoltarea 
cooperării pe multiple pla
nuri intre țările membre și 
a altor chestiuni interesind 
statele africane indepen
dente.

principalelor partide politice
Deschiderea campaniei electorale în vederea 
reînnoirii a jumătate din mandatele Camerei 

Consilierilor
Deschiderea campaniei 

electorale în vederea re
înnoirii a jumătate din 
mandatele Camerei Con
silierilor, a permis o rea
firmare a pozițiilor și 
platformelor principale
lor partide politice din 
țară.
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FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
București ( orele 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 
17 ; 19 , 21) ; Grădina București 
(ora 20,15).

FARSA TRAGICĂ : Victoria (o- 
rele 9,15 ; 11.30 ; 13.45 ; 16,15 ; 18.30;
20.45) .

ȘAPTE PĂCATE : Casa Filmului 
(orele 10 ; 12,15 ; 15,45) ; Scala 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
21.15) ; Favorit (orele 9.15 : 11.30 ;
13.45 > 16 ; 18.15 ; 20,30) ; Grădina 
Dinamo (orele 20,15).

INIMA PE FRÎNGHIE : Lumina 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

JOE LIMONADA : Luceafărul 
(orele 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) ; Grădina Doina (ora 20,15).

CHITTY. CHITTY. BANG 
BANG : Patria (orele 9,30 ; 12,45 ;
16.30 ; 20,00) ; Festival (orele 9 ; 
12 ; 16 ; 19) ; Grădina Festival (ora
20.15) .

AFACEREA DOMINICI : Central 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 : 16 ; 18.15:
20.30) ; Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

CĂLUȚUL ROIB : Sala Palatului 
(orele 17.15 ; 20,15) ; Doina (orele
12.15 ; 15 ; 17,30 ; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : Doina (orele 9.30 ; 10.45).

CONTESA WALEWSKA : Capi
tol (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20.45) : Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 20,45) ; Mo
dern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.30 ; 21) ; Grădina Capitol (ora
20.15) ; Grădina Modem (ora 20,15).

INAMICUL PUBLIC Nr. 1 : 
Miorița (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 : 18; 20,15); Feroviar (orele 
9 : 11,15 : 13,45 ; 16 : 18.30 ; 20.45).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Flamura (orele 9 ; 11,15;. 
13,Î5 ; 15,45 ; 18 : 20,15) ; Grădina 
Aurora (ora 20,15).

LA EST DE JAVA: Gri vița (o- 
rele 9 ; 11.45 ; 15.30 : 18,15 ; 20.30) ; 
Arta( orele 15 : 17,30 ; 20) ; Gră
dina Arta (ora 20,39).

CĂPITANUL ,,NEGRU" : Fio-
reasca (orele 15,30 ; 18 ; 2015;.

LADY CAROLINE : Giulești (o- 
rele 15,30 ; 18 : 20.15).

frații JDERI; Munca (orele 
10 ; 15.30 ; 19) ; Pacea (orele 15,45;
19) .

CEATA : Moșilor ( orele 16 ; 18 ;
20) .

PERCHIZIȚIA : Flacăra (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15).

VALURILE DUNĂRII : Buzești 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 
20.15) ; Grădina Buzești (ora 
20.30).

CIDUL : Drumul Sării (orele 12 j
15.30 ; 19).

PĂCALĂ : Progresul (orele 10 : 
16 ; 19).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Co- 
troceni (orele 14 ; 16 ; 18 ; 20).

MARINARUL EXTRAORDINAR : 
Dacia (orele 9; 11,15 ; 13,30; 16; 
18,15 ; 20,30).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Bucegi (orele 15,45: 
18 : 20,15) : Volga (orele 9 : 11.15:
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20) ; Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

MAMA VITREGĂ : Unirea (ore
le 16 ; 18).

LUMINILE ORAȘULUI : Rahova 
(orele 14,30 : 16.30 ; 18.30 ; 20,30).

RIO LOBO : Lira (orele 15.30 ; 
18 ; 20,15) ; Grădina Lira (ora 
20.30).

FERMA DIN ARIZONA : înfră
țirea (orele 15,30 : 18,30).

MARY POPPINS : Viitorul (ore
le 15,30 : 19).

APAȘII : Gloria (orele 9 • 11.15; 
13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; Grădina 
Tomis (ora 20,30).
CAT BALLOU: Ferentari (orele 
15 : 18 ; 20.15).

HELLO, DOLLY ! : Popular (o- 
rele 15,30 ; 19).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP •: Crîn- 
gași (orele 16 : 18.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA! 
Cosmos (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

TREI SCRISORI SECRETE : VI- 
tan (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE t 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MA
RE : Grădina Unirea (ora 20.15).

MARELE VALS : Grădina Vitan 
(ora 20,30).

înghețarea imediată, timp de gel 
puțin trei ani, a costului servi
ciilor publice. El și-a exprimat 
de asemenea, speranța că scru
tinul din iulie va pregăti calea 
spre stabilirea unui guvern de 
coaliție al partidelor din opo
ziție.

Președintele C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia, Sanzo 
Nosaka, a deschis campania e- 
lectorală printr-o cuvîntare ros
tită la Sapporo, în care a re
afirmat necesitatea luptei unite 
a organizațiilor progresiste in 
alegerile pentru Camera Con
silierilor și a lansat un apel la 
o acțiune comună a tuturor a- 
cestor forțe pentru obținerea 
succesului în actuala competiție 
electorală.

Președintele Komeito, Yoshi- 
katsu Takeiri, a chemat la a- 
doptarea unui progam în trei 
puncte de combatere a infla
ției — măsuri efective de opri
re a creșterii prețurilor, distri
buirea echitabilă a avuției na
ționale și interzicerea practi
cilor speculative.

Partidului Libe-
Kakuei Tanaka, 

cuvîntarea rostită

APROPIAT

Monumentul lui Arnarson

DAMASC 13 (Agerores). — 
Președintele Statelor Unite. Ri
chard Nixon și șeful statului si
rian, Hafez Al-Assad, au anun
țat duminică dimineață, la Da
masc, reluarea relațiilor diplo
matice dintre cele două țări, la 
nivel de ambasadă — informează 
agențiile FRANCE PRESSE și 
UNITED PRESS INTERNATIO
NAL.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, 
Richard. Nixon, și-a încheiat vi
zita în Siria și a sosit la Tel 
Aviv, următoarea etapă a tur
neului pe care îl întreprinde prin 
cinci țări din Orientul Apropiat.

Președintele 
ral Democrat, 
a promis, în 
La Tokio, că guvernul său va 
pune capăt spiralei prețurilor, 
prin folosirea tuturor disponibi
lităților economice ale țării. Ja
ponia — a spus el — intră 
acum în etapa a doua a dezvol
tării sale postbelice, după pe
rioada reconstrucției și expan
siunii rapide a economiei.

Președintele Partidului Socia
list din Japonia, Tomomi Nari
ta, a criticat politica economică 
a guvernului, persistența și vi
rulența inflației, creșterea taxe
lor, calificind măsurile adop
tate pentru combaterea acestora 
drept inadecvate. Narita a cerut

ceput să aibă dificultăți. 
Grave pericole s-au abătut 
asupra ei. In cițiva ani pro
ducția de heringi a scăzut 
drastic : de la 770 000 tone 
la... 61800 tone. Islandezii 
au măsurat, atunci, dimen
siunile exacte ale amenință
rii ce o reprezenta pentru ei 
pierderea acestei resurse 
vitale. S-a declanșat in aces
te condiții ceea ce presa 
străină a denumit „războiul 
codului", o confruntare des
fășurată nu numai la masa 
negocierilor. în fond, era 
vorba de voința micului stat 
insular de a dispune suveran 
de bogățiile sale naturale. 
Islandezii au înfruntat cura
jos țări mult mai puternice 
și nu au ezitat să-și facă 
răspicat auzit glasul, să-și 
pledeze cauza dreaptă. Ei au 
extins apele teritoriale, refu- 
zind să îngăduie încălcarea 
lor.

Această țară cu numai 
200 000 de locuitori respinge 
rolul de bază militară pen
tru trupe străine și năzu
iește la o dezvoltare pașnică. 
Islanda întreține bune relații 
cu numeroase țări ale lumii, 
in acest context dezvoltin- 
du-se și legăturile cu Româ
nia. Legăturile româno-islan- 
deze au o evoluție pozitivă, 
evidențiată cu satisfacție atît 
la Reykjavik, cit și la Bucu
rești.

Sesiunea Subcomisiei 
româno-bulgare 

de colaborare 
tehnico-științifică

La Sofia a avut loc sesi
unea a XXH-a a Subcomi
siei româno-bulgare de cola
borare tehnico-științifică. Cu 
acest prilej a fost convenit 
un plan concret de acțiune, 
privind anii 1974 și 1975, pre
cum și perioada 1976—1980 
pentru lărgirea și diversifi
carea, in continuare, a colabo
rării și cooperării tehnico-ști- 
ințifice dintre cele două țări, 
in domenii de interes reci
proc.

Noul guvern 
luxemburghez

M. RAMURA

• DUPĂ 15 ZILE de negocieri 
avute cu liderii Partidului socia
list, Gaston Thorn, președintele 
Partidului democratic (liberal), a 
anunțat constituirea noului gu
vern luxemburghez, alcătuit din 
opt miniștri (cite patru din fie
care partid) și trei secretari de 
stat.

Primul ministru Gaston Thorn 
iși păstrează portofoliul aface
rilor externe deținut și in gu
vernul precedent.

La începutul lunii iulie, Par
lamentul Luxemburgului urmea-

za sa se reunească pentru exa
minarea programului noului gu
vern și acordarea votului de în
vestitură.
• PREȘEDINTELE STATE

LOR UNITE. Richard Nixon, va 
avea marțea viitoare, o întreve
dere cu președintele Portugaliei, 
generalul Antonio de Spinola. în 
cursul escalei pe care o va face 
in Insulele Azore după turneul 
prin Orientul Apropiat — anunță 
agenția Reuter.

Amenzi pentru comerț 
cu Rhodesia

• UN TRIBUNAL DIN AM
STERDAM a condamnat doi di
rectori ai firmei de import-ex
port „Zephyr Holland Transito" 
la amenzi de 10 000 de guldeni 
pentru fiecare tranzacție comer
cială cu Rhodesia, transmite a- 
genția Associated Press. Tribu
nalul a stabilit că firma a în
cheiat 55 de tranzacții cu com
panii rhodesiene din 1966, cînd 
Olanda a sistat comerțul cu gu
vernul de la Salisbury.

Vizita delegației militare 
române în Italia

• O DELEGAȚIE MILITARĂ 
ROMANA, condusă de genera- 
lul-locotenent Constantin Popa, 
a efectuat o vizită de prietenie 
în Italia, la invitația Statului 
Major al armatei italiene. De
legația a vizitat unități militare 
și instituții de învățămînt ale 
armatei italiene la Roma și în

CEA MAI MARE EXPERIENȚĂ 
METEOROLOGICĂ

Cea mai mare experiență meteorologică organizată vreodată a 
inceput la Dakar, centrul operațional unde 4 000 de savanți din 
aproximativ 70 de țări vor examina, timp de 100 de zile, diverse 
aspecte ale proceselor de formare și deplasare a norilor în zona 
tropicală precum și ale altor fenomene specifice regiunii respec
tive. Importanța experienței (ce necesită cheltuieli de ordinul a 
100 milioane dolari) este apreciată ca deosebită pentru explica
rea unor fenomene meteorologice ale căror cauze nu sint incă 
elucidate ca și pentru determinarea influenței lor asupra climei 
și a vieții umane, în general.

provincie. Membrii delegației au 
purtat, de asemenea, convorbiri 
cu reprezentanți ai Marelui Stat 
Major al armatei italiene.

• IN CADRUL REUNIUNII 
de la Manila, la care au parti
cipat reprezentanți din 48 de 
țări, Consiliul Executiv al Pro
gramului de Dezvoltare al Na
țiunilor Unite, a aprobat proiec
tul conform căruia suma de 300 
milioane dolari va fi alocată 
pentru finanțarea programelor 
regionale de dezvoltare în pe
rioada 1977—1981.

De asemenea, au fost adop
tate o serie de noi proceduri 
menite să confere țărilor in curs 
de dezvoltare o mai mare gamă 
de posibilități pentru a benefi
cia de creditele respective.

Cea mai mare parte a sumei 
alocate este destinată Africii — 
99 milioane dolari.

Simpozion : 
„Efectele poluării"

• PESTE 500 DE SAVANȚI 
din 50 de țări vor participa ia 
simpozionul internațional consa
crat studierii efectelor poluării 
asupra sănătății, care va avea 
loc la sediul 
Paris, în perioada

Participanții vor 
todele și tehnicile 
decvate pentru _________
relațiilor care există între fac
torii poluanți și sănătatea omu
lui, in vederea creșterii efica
cității luptei împotriva poluări’.

• MUZEELE METROPOLI
TAN DIN NEW YORK ȘI LU- 
VRU DIN PARIS au căzut de 
acord să reasambieze o statuie 
de alabastru veche de 4 000 de 
ani. reprezentinda-1 pe prințul 
sumerian Ur-Ningirsu.

U.N.E.S.C.O. din 
24—28 iunie, 
studia me- 
cele mai a- 
determinarea

PE SCURT» PE SCURT ♦ PE SCURT
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România-film prezintă
I

Farsa tragică

Film de factură polițistă realizat de studiourile maghiare

Regia: Zoltan Vârkony; Cu: Lâszlo Mensăroș, Peter

Huszti, Laszfo Toth.

— Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteii". 40.362


