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Actualitatea

economică

Cooperarea 
interuzinală

Cooperarea intre întreprin
deri este deosebit de efici
entă sub aspect economic in- 
trucit de lărgirea coopert.rii 
depinde in mare măsură ca 
întreprinderile să-și dezvolte 
substanțial producția, folo
sind mai rațional capacitățile 
de care dispun, să adinccasci 
specializarea realizintl pro
duse de complexitate și teh
nicitate sporită, să obțină o 
productivitate a muncii mai 
mare și costuri de producție 
nai reduse. Pornind de la 

asemenea rațiuni majore to
varășul Nicolae Ceaușescu, in 
cuvântarea la Consfătuirea 
cu activul de partid din mi
nistere și instituții centrale, 
sublinia: „Trebuie să se
acorde o atenție mai mare 
cooperării intre întreprin
deri, centrale și ministere, 
în fond, planul nu trebuie 
luat in considerare dacă nu 
asigură o bună cooperare, 
dacă nu este pus de acord 
intre întreprinderi, între 
centrale. între ministere". O 
analiză a modului in care se 
înfăptuiesc programele de 
cooperare scoate in evidență 
rezultatele bune obținute în 
acest domeniu de un număr 
mare de întreprinderi și 
centrale — Centrala indus
trială de electronică și auto
matizări. întreprinderea de 
mașini și utilaj minicr-Baia 
Blare, „Steaua Roșie" din 
București ș.a. — dovadă a 
perseverenței cu care acestea 
urmăresc și își respectă o- 
bligațiile contractuale. Nu 
pretutindeni insa. aceasta 
necesitate este înțeleasa si 
tratată ca atare. Bunăoară, 
planul de producție ai în
treprinderii de utilaj chi
mic uin Ploiești nu s-a 
putut realiza pe 5 luni din 
acest an, in mare parte și 
datorită faptului că între
prinderea bucureșteană „Re
publica" nu a înțeles să-și 
respecte întocmai angaja
mentele prevăzute în con
tractul de cooperare. Intr-o 
situație asemănătoare se află 
și întreprinderea „23 August" 
din București la care nerea- 
lizarea unor importanți in
dicatori economici este s> 
urmarea livrării cu marc 
îniirziere a semifabricatelor 
necesare de către C.S. Hu
nedoara. Nu rare sint cazu
rile cind dereglați ale meca
nismului cooperării apar 
chiar între unități aparținînd 
aceleiași centrale indus
triale. Așa, de pildă, între
prinderea de piese auto Si
biu creează serioase greutăți 
n realizarea planului intre- 

. nderii „Autobuzul" — 
București, întreprinderii do 
autocamioane — Brașov și 
întreprinderii de autoturisme 
din Pitești, tocmai ca ur
mare a livrării neritmiCe și 
în cantitățile prevăzute a 
unor importante piese și re
pere. Desigur, și organizații
lor U.T.C. din aceste între
prinderi li se poate reproșa 
lipsa de răspundere față de 
nerespectarea prevederilor 
contractuale; tinerii munci
tori, mobilizîndu-și întreaga 
energie creatoare, organizîn- 
du-și mai bine munca pot 
impulsiona activitatea de 
executare la timp și în con
diții de calitate ireproșabilă 
a utilajelor, subansamblelor 
sau semifabricatelor prevă
zut în planul de cooperare.

ADRIAN POPESCU

FAPTE DE MUNCĂ DIN CRONICA MARII ÎNTRECERI
• APROAPE 10 000 DE 

TINERI DIN JUDEȚELE 
BUZĂU, PRAHOVA ȘI 
DÎMBOVIȚA — pionieri și 
elevi — participă zilnic, ală
turi de constructori, la ridica
rea Casei de cultură a sindi
catelor de la Tîrgoviște, a că
minelor de nefamiliști de la 
Buzău, Pucioasa, Găești, Ti- 
tu, Moreni, Ploiești, Teiea- 
jen, la construcția unor baze 
sportive la Sinaia și Florești, 
la efectuarea lucrărilor de 
îndiguire și desecare a tere
nurilor băltite, la strinsul re
coltei.

• UZINA DE UTILAT 
MINIER ȘI REPARAȚII DIN 
BAIA MARE este a 7-a uni
tate maramureșană care a

raportat pină acum îndeplini
rea sarcinilor de plan pe pri
mii patru ani ai cincinalului. 
Tinărul colectiv al întreprin
derii este hotărit să realizeze 
actualul cincinal încă in pri
mul trimestru al anului vii
tor.

• MINERII DIN BAZINUL 
CARBONIFER FILIPEȘTII 
DE PĂDURE au extras, 
marți dimineață, a 40 000-a 
tonă de lignit peste prevede
rile de plan la zi, realizînd 
astfel cantitatea prevăzută in 
angajamentul anual. Succe
sul amintit se datorește pre
ocupărilor pentru asigurarea 
funcționării neîntrerupte a 
excavatoarelor, benzilor
transportoare și instalațiilor

de încărcare, a ridicării pro
ductivității muncii — indica
tor care a atins de pe acum 
nivelul ultimului an din ac
tualul cincinal.

• OAMENII MUNCII DIN 
INDUSTRIA JUDEȚELOR 
MUREȘ ȘI HARGHITA au 
încheiat primele 6 luni ale 
anului cu realizări deosebite 
și la activitatea de export. 
Bilanțul încheiat arată că au 
fost livrate suplimentar ma
șini electromecanice de cal
cul, carbid, produse de sti
clărie și ceramică fină, mo
bilă, conserve de fructe și 
legume, articole de artizanat 
și altele, produse în valoare 
de 5,6 milioane lei valută.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

INALȚII OASPEȚI IUGOSLAVI
AU SOSIT, IERI, PE LITORAL

• Populația de pe 
meleagurile dobroge
ne salutâ pe condu
cătorii de partid și de 
stat ai celor două țâri 
vecine și prietene.

• In cea de a doua 
zi a vizitei de priete
nie in țara noastră, so
lilor poporului iugo
slav li s-a oferit posi
bilitatea să cunoască 
litoralul românesc.

• Turiști din nu
meroase țări, aflați pe 
litoral, au făcut înal- 
ților oaspeți o caldă 
primire, expresie a sti
mei și prețuirii de care 
se bucură in fume po
litica de pace și co
laborare promovată 
de România și Iugo
slavia.

Scrisori de pe Șantierul național 
al tineretului Giurgiu—-Răzmirești 

CU MÎINILE NOASTRE 
VOM CREA ADEVĂRATE

RÎURI1N CÎMPIE...
/

Ziua de lucru se încheiase. In 
fața dormitoarelor improvizate — 
pentru citeva zile — într-o ba
racă ce va deveni magazie de 
materiale, cîțiva băieți își cău
tau ocupație. Unii îți periau 
hainele, alții se bărbiereau, în 
citeva grupuri se discuta, se 
citeau ziarele. M-am apropiat. 
Pe mulți i-am recunoscut, cu ei 
discutasem pe șantier. Acum, al
cătuiesc echipe de șoc, dar ei 
au venit din satele Bărăganului, 
ale Moldovei și ale Olteniei aici, 
pe cel mai tînăr șantier de îm
bunătățiri funciare al țării, cu 
intenția mărturisită să se califi
ce. „...cer să mă calific ca su
dor" ; „...nu doresc altceva decît 
să ajung mecanic de utilaj 
greu" ; „... sint electrician, dar 
vreau să mă calific și ca su
dor" ; „fierar betonist vreau să 
mă fac" ; ,,... dulgheria e o me
serie frumoasă și vreau să mă ca
lific și s-o practic" ; „...eu, elec
trician auto, vreau să mă cali
fic". Răspunsuri succint formu
late la întrebarea : cu ce gînd ați 
venit pe șantier ? Iar ei, frații 
Constantin și Ștefan Ene au 
venit din comuna Gheorghe 
Doja, cei trei Șerban — Nico
lae, Constantin și Aurel — din 
Jegălia, Florea Fizeșan din Mo- 
ciu, județul Cluj, Petru Axinte 
din Dingeni, județul Botoșani, 
Paul Samoilă din Iași, Ștefan

Stoica din Dudești, județul Brăi
la, s-au desprins de activitatea 
în cooperativa agricolă pentru 
a se califica. Au răspuns che- (■ 
mării ce le-a fost adresată de 
organizația U.T.C. și, depășind j 
greutățile activității pe șantier se > 
vor pregăti profesional și se vort 
alătura contingentului de 'con-ț 
structori hidroamelioratori care' 
înfăptuiesc programul elaborat de 
partid pentru perioada ime-", 
diat următoare și de perspecti
vă. „Mă calific și, după înche
ierea activității pe acest șantier ; 
național, revin acasă, unde voi 
lucra la construcția unui obiec- ? 
tiv asemănător", ne încredința 
Marin Dobre din Homocea, gîn- 
dindu-se la faptul că în județul 
Vrancea vor fi începute impor
tante lucrări de irigații, desecări 
și pentru combaterea eroziunii 
solului. „N-am mai lucrat pe un 
șantier, dar aici, la Giurgiu- 
Răzmirești, mă simt bine și cred 
că, după calificare, n-am să 
mai părăsesc șantierul. E formi
dabil să determini apa să curgă, 
la comanda ta, de la vale spre 
deal, adică spre cîmpurile în
setate". Și Vasile Clipa din Mili- 
șeuț, județul Suceava, s-a înscris 
pentru cursurile de mecanici uti-

GH. FECIORU f ”

(Continuare în pag. a III-a) ș'j

In dimineața zilei de marți, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Eiena Ceaușescu, 
impreunâ cu președintele Iosip 
Broz Tito și tovarășa Iovanka 
Broz au sosit pe litoral.

împreună cu președintele Iosip 
Broz Tito se aflau tovarășii Ge- 
mal Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal, membru 
al Prezidiului U.C.I., Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe, 
membru al Prezidiului U.C.I., 
Aleksandar Girlicikov, membru 
al Prezidiului U.C.I., secretar cu 
probleme internaționale în Co
mitetul Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Dușan Skrebici. președin
tele Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste 
Serbia, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Serbia, și alte persoane ofi
ciale.

Au sosit, de asemenea, tovară
șii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Mihail Kogălni- 
ceanu, în întîmpinarea conducă
torilor de partid și ele stat ai ce
lor două țări vecine și prietene 
au venit un mare număr de ce
tățeni. „Trăiască prietenia fră

țească și colaborarea multilate
rală dintre poporul român și po
poarele iugoslave prietene" — 
cuvinte înscrise pe un mare pa
nou in limbile română și sirbo- 
croată, exprimă sentimentele cu 
care populația de pe meleagurile 
dobrogene salută pe oaspeți, sa
tisfacția lor pentru această1 nouă 
întilnire < intre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări.

La sosirea avionului, cei pre- 
zenți pe aeroport aclamă cu căl
dură, scandind „Ceaușescu- 
Tito".

O gardă militară, formată din 
marinari in ținută albă de pa
radă, prezintă onorul.

La scara aeronavei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, tovarășele Elena Ceaușescu 
și Iovanka Broz sint salutați cu 
căldură de tovarășii Vasile Vil- 
cu. prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ‘ 
județean, și Petre Nicolae, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Constanța al P.C.R., prima
rul municipiului. V

Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia și Republicii So
cialiste România. Cei doi pre
ședinți trfec în revistă garda de 
onoare.

Președintelui Iosip Broz Tito, 
celorlalți oaspeți le sint prezen
tate persoanele oficiale locale — 
civile și militare — venite în 
întîmpinare.

(Continuare în pag. a lll-d)

Pămînturile nu rămîn 
singure nici noaptea

D
in oră în oră arterele
„sîngelui alb" sînt 
controlate. Ziua și 
noaptea. „Nivel aval...; 
nivel amonte...; pre

siune..." Apa, înaltă de un stat 
de om își plimbă luciul pe ca
nale. Elicoidalele stăvilarelor
sînt manevrate dibaci, conform 
unor stricte calcule matematice 
în care parametrii principali 
sînt debitul, viteza de curgere, 
presiunea.

— Vă închipuiți ce înseamnă 
să stăpînești poate 40 mii metri 
cubi de apă care circulă pe ca
nale în timp de o oră ? mă în
treabă inginerul Alexandru 
Gagu, șeful sistemului de iri
gații Cazasu-Brăila.

— Sincer să fiu, nu !...
Din oră în oră, ziua și noap

tea, se face apelul, distribuitori
lor de apă, agenți hidro pe nu
mele profesional, personal ope
rativ, nivelul apei în canale, 
funcționarea numărului de as- 
persoare. Peste 300 de oameni și 
aproximativ 14 mii de aspersoa- 
re lucrează 24 de ore neîntre
rupt, împrăștiați pe o suprafață 
de circa 20 mii hectare.

La lumina zilei lucrurile sint 
simple. Dar noaptea 7 NI se po
vestește o intîmplare. în primele 
nopți cind s-a lucrat la irigat 
unul din agenții hidro dădea 
semne de îngrijorare. Nivelul 
apei „în aval" creștea vertiginos. 
Unda se putea transmite „în 
amonte" peste înălțimea admisă. 
Apa scăpată peste canal ar fi 
„spălat" citeva hectare. Ce »e 
întîmplase 7 Un motopompist 
(asupra numelui se păstrează 
secretul !) oprise fără 'să anunțe 
funcționarea agregatului... de 
frică. O căprioară, în plimbarea 
ei nocturnă, s-a apropiat de lo
cul cți pricina și motopompistul 
a confundat-o cu un lup. Dum
neavoastră nu v-ați fi speriat 7 
De pățanie nu a rîs nimeni. Ori
cui i se poate întîmpla. Dar apa 
trebuie să-și păstreze nivelul 
strict calculat...

Zi și noapte, debitul se păs
trează constant, chiar dacă între 
orele 21 și 22, cind consumul de 
energie electrică este foarte

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

ORDINEA Șl DISCIPLINA 
componente ale 

spiritului muncitoresc
• Munca in asalt trebuie prevenită 
printr-o organizare temeinică a producției
• Planificarea judicioasă — remediul
risipei de timp on. «g. a

Ieri, la București
---------------------------------------------------------------------------------------------

S-a încheiat a Vl-a Olimpiadă
• > 

RESPIRAȚIA ȘI PULSUL

internațională de chimie

• „O nouă și mare manifestare 
a prieteniei iugoslavo-române" — 
presa din Iugoslavia despre vizita 
președintelui Iosip Broz Tito în Ro
mânia.

• Succesul partidului 
liberal în scrutinul din 
Canada.

• Lucrările Conferinței 
pentru securitate și co
operare în Europa.

• Evoluția stației orbi
tale sovietice ,, Să
li ut-3"

• Alte informații din 
actualitatea internațio
nală.

(IN PAG. A 4-A)

Ieri, la Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu", a avut 
loc festivitatea de premiere 
a laureaților celei de a 6-a 
ediții a Olimpiadei interna
ționale de chimie, important 
concurs ce a reunit la start 
elevi din 11 țări. „Desfășura
rea olimpiadei, ne-a declarat 
tovarășa prof. univ. dr. Feli
cia Cornea, președinta juriu
lui internațional, a demons
trat pregătirea excelentă a 
concurenților, prilejuind tot
odată contacte fructuoase in
tre specialiști, desfășurate 
într-un climat de înțelegere, 
prietenie și colaborare. Prin 
aceste caracteristici olimpi
ada și-a atins scopurile". Și 
declarațiile oaspeților au con
firmat înaltul nivel calitativ 
al întrecerii pasionaților in 
chimie. Iată citeva impresii:

„Am avut posibilitatea să 
cunoaștem cum gîndesc, cum 
muncesc tinerii din România. 
Competiția a reprezentat un

C. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. o Iha)
Cei mai buni dintre cei mai buni tineri chimiști : Victor Soco- 
lov, Serghei Fanov (U.R.S.S.), Angela Corpade, Maria'Gheorghe 

(România).

Pe Bistrița aurie am vâzut cele mai 
frumoase sate din România. Par a nici nu 
fi sate, așa rare și singuratice stau casele 
pe o colină sau pe alta, așezate cu un 
rafinament al distribuirii spațiului demn de 
un arhitect de geniu. Geniul e anonim, iar 
satele sînt casele singuratice așezate pe 
o pajiște sau pe o colină, în mari ritmuri 
armdnice, sînt unite de același duh. Pro
porțiile liniștite înlătură impresia de frig 
pe care ți-o lasă solitudinea. Pe pereții ex
teriori, după taine transmise din generație 
în generație, curg motive geometrice, mo
tivele luate de pe ii, cămeși 
și fote. Numai un gust sigur 
putea asigura transpunerea 
lor în netăgăduite canoane 
artistice, pe pereții exte
riori ai caselor. Motivele 
geometrice, colorate, intră în forma și cu
loarea naturii firesc -și într-un acord larg, 
profund, în care nici o disonanță nu este 
cu putință. Casele sînt mai toate noi, am 
văzut pe Bistrița aurie sate întregi noi, ca
se spațioase, mai spațioase decît cele bă- 
țrînești, dar instinctul proporțiilor a rămas 
intact.

Jos, lîngă buza mării, sub biciul arzător 
al lui Osiris, Dobrogea ridică spre aer case 
albe. Pasăre și colb își amestecă conturu
rile în acest alb devastator care este însăși. 
ființa de piatră și lumină a Dobrogei. Oa
menii de pe aici au ales suprafețele pla
ne, care amintesc și repetă deasupra pă- 
mîntului orizontala mării al cărui suflu 
greu se simte oriunde. Peste satele acestea 
trec în zbor tăiat pescărușii... Pe la poalele

Smaranda Jelescu

pădurilor oltene și muntene, lemnul cîntă 
în pridvoare, măiestru rotunjit, altfel decît 
în Maramureș, altfel decît în Rodna, altfel 
și totuși îngînînd aceeași temă - tema 
românească, pentru că satele românilor ex
primă peste tot sufletul românului, poves
tesc gîndurile lui, felul cum se adună și fe
lul cum se disociază în cuibul singurătății, 
felul cum înțelege nevoia de a se defini, 
de a defini individualitatea sa de om pu
ternic și mîndru, într-o colectivitate care 
este aerul și apa sa vie.

Ne pregătim pentru o mare operă, sis
tematizarea satelor. Răspun
derea celor care vor decide 
este uriașă. Mi-i închipui întîr- 
ziind pînă-n zori pe planșe, 
visînd cu ochii deschiși, cu în
drăzneală - dar și cu nesfîrșită, 

frumoasă teamă. Mi-i închipui ob
sedați de liniștea cu care oamenii de pe 
Bistrița aurie au transpus, fără greș, în 
strimte canoane estetice, motivele geome
trice ale iilor și fotelor pe pereții exteriori, 
văruiți, ai caselor. Aceeași siguranță și a- 
ceeași măiestrie trebuie s-o arate școliții 
nepoți ai marilor artiști anonimi, care ne-au 
lăsat moștenire, satul românesc. Căci dacă 
nu va fi așa, nimeni nu ne va ierta și noi 
înșine n-avem voie să ne gîndim la posibila 
eroare. O eroare nu-i posibilă, pentru că 
a concepe satul românesc al viitorului e un 
act de profundă, totală dragoste. Cine nu 
e îndrăgostit de satul românesc, cine nu-l 
iubește cu patimă, cine nu-i știe respirația 
și pulsul nu se poate apuca de o astfel 
de operă, pentru viitorime.
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f J< OAOlfff ORDINEA Șl DISCIPLINA, Cinerama SOSIRE

componente ale spiritului muncitoresc
prevenită printr-o organizare

Munca in asalt trebuie

temeinică a producției

Planificarea
judicioasă

risipei de timp
Trecuseră citeva ore de la in

trarea in schimbul al II-lea și 
in hala de montaj a secției me
canice vagoane din cadrul în
treprinderii mecanice de mate
rial rulant Simeria activitatea 

..nu atinsese incă ritmul normal. 
Muncitorii stăteau pilcuri-pilcuri 
pe lingă vagoanele încremenite 

. pe linii părînd că așteaptă ceva. 
Cite unul traversa hala de la un 
capăt la altul dar se întorcea 
supărat explicind celorlalți că 
n-a găsit ceea ce căuta; La un 
moment dat acest „du-te, vino" 
neîntrerupt devine enervant, 
sîciitpr.

— încotro ? — ne-am adresat 
tinărului iăcătuș Traian Metea. 
' — Azi n-am putut monta nici 
un boghiu pentru că n-am avut 
Ijuloane. Conducerea secției ne-a 
trimis prin hală să le căutăm 
pe cele vechi. Umblu de două 
eeasuri dar de- 
abia. am des
coperit cîteva...

— Cite îți lip
sesc ?
‘ — Ca să-mi 

realizez norma, 
trebuie să mon
tez 40 de bo
ghiuri. Dacă la 
fiecare boghiu 
se folosesc 16 buloane, socotiți 
și dumneavoastră !

— Deși s-a scurs jumătate din 
lună — intervine în discuție co
legul său, Valentin Leahu — 
n-am primit încă nici un bu
lon. In aceste condiții nu putem 
lucra...

— Situația dăinuie de multă 
vreme, ne explică maistrul Iosif 
Nicșa căruia ii revine sarcina 
de a asigura schimbului condi
ții de lucru optime. Zi de zi ii 
spun tovarășului director ad
junct — care se ocupă cu apro
vizionarea — că ne lipsesc bu
loane, piulițe, agrafe, dar parcă 
nici nu ne-ar auzi I Greul tot 
pe umerii noștri cade pentru că 
în a doua jumătate a lunii, cind. 
ni se dau piese din abundență, 
trebuie să tragem tare ca să ne 
realizăm normele. Mă întreb : 
printr-o organizare mai bună 
n-ar putea fi evitat acest „hei- 
rup" inutil ?

loan Pleșa. șeful secției, se 
scuză in același mod : „tovară
șul director adjunct nu vrea să 
ne asigure piese și pacș ȚȚ Șpu- 
nind aceste cuvinte, dinsul se 
socotește — ca și maistrul Nicșa 
—1 absolvit de orice răspundere. 
Indiscutabil că lipsa de inter
venție a directorului adjunct 
duce la dereglarea producției,

I.M.M.R
SIMERIA

generează o activitate neritmică 
a producției. Nu putem trece în
să nici pește pasivitatea mani
festată de conducerea secției, 
de cadrele tehnice care acceptă 
o asemenea situație, socotind-o 
aproape imposibil de schimbat. 
„Tovarășul director adjunct nu 
vrea și pace..." repetă ei la 'ne- 
sfîrșit, mulțumindu-se doar cu 
atit. A fost informat consiliul 
oamenilor muncii de greutățile 
existente in secție? N-a fost. 
•Evident Că, atita vreme cit șeful 
secției și maistrul de schimb tac,- 
cit toți cei răspunzători de soar
ta producției nu intervin, nu ne 
putem aștepta la îmbunătățiri 
radicale. Iar urmările unui ase- 
rpenea stil de muncă, ale slabei 
organizări a producției le su
portă muncitorii, îndeosebi ti
nerii care reprezintă peste 60 
la sută din efectivul secției, o-, 

bligați ca la fie
care sfirșit de 
lună să depună 
eforturi supli
mentare pentru 
a-și îndeplini 
sarcinile 
plan.

. Există și al
te compartimen
te din cadrul

ac-

de

din i
Simeria care 

cu încetinitorul cind 
să facă față unor

I.M.M.R. 
ționează 
e vorba 
situații mai dificile. Zilele tre
cute, bunăoară, la strungul de
servit de tinărul Florian Uri- 
țescă s-a spart o piuliță. O de
fecțiune măruntă ce putea fi re
mediată în citeva minute. Me
canicului șef i-au fost însă ne
cesare vreo 8 ore. Un pod ru
lant a stat defect două zile fără 
ca cineva să se uite la el, o ma
cara la fel... Cuptorul de la fie
rărie a fost căptușit in două săp- 
tămini în loc de 2-3 zile cit 
era planificat iar din această 
cauză numeroase vagoane zac 
îfi întreprindere fără arcuri de 
citeva luni...

Există, neîndoielnic, dificultăți 
dar acestea nu justifică înceti
neala cu care se acționează, cu 
care sint remediate neajun
surile. Chi'ar dacă întreprinde
rea, de regulă, iși îndeplinește 
sarcinile de plan, iar secția me
canică vagoane este fruntașă, nu 
putem face abstracție de nere» 
guide, constatate pe Ijnia orga
nizării producției și a muncii 
deoarece acestea diminuează re
alizările colectivului, duc la un 
consum nejustificat de energie 
umană și materială.

AL. BALGRADEAN

Simpla întrebare : „Cîte din 
cele 480 de minute ați consumat 
astăzi în afara producției ?“ a- 
dresată unui număr de 50 de 
muncitori din principalele sec
ții ale întreprinderii de mașini- 
upelte și agregate din București 
sțoate în evidență o mare di
versitate de manifestări ale dis
ciplinei sau indisciplinei, sub 
toate aspectele ei.

La linia a 2-a de la secția 
mecanică 
din 20 ne 
„Avem de 
manență". 
mulțumiți 
maistrul 
repartizează lucrările, de 
torul pe care il dă celor 
au probleme de integrare, 
vem din abundență scule, 
trolul de calitate ne asistă, din 
mers, și știm fiecare, cu o zi 
inainte. ce 
vem de făcut", 
ne spunea
strungarul Con
stantin Brîn-
zaru.

Am continuat 
investigațiile cu 
speranța că nu 
vom primi de- 
cit astfel de 
răspunsuri. Dar nu mai departe 
decit la linia vecină — a 3-a — 
constatările se grupează la polul 
opus :

— O oră am așteptat pină am 
primit de lucru — ne spune 
rectificatorul Constantin Scuta- 
ru. Dar piesele astea le termin 
în două ore, iar pe urmă am să 
aștept pentru că maistrul nu 
mai are ce să-mi dea să fac".

— Este o situație care se per
petuează de citeva săptămîni — 
adăuga Dumitru Birsan, secre
tarul organizației UjT.C. — dar 
conducerea secției intirzie să 
ia măsuri pentru înlăturarea ei.

Cazuri asemănătoare am în- 
tilnit la linia . 5 de la mecanică 
ușoară și la secția uzinaj ma
șini de rectificat. Aici sînt des
tul de frecvente golurile de lu
cru, iar chiar cind au ce face 
tinerii sînt nevoiți să piardă zil
nic și cîte o oră pentru procu
rarea unor scule sau dispoziti
ve. pentru transportarea unor 
piese etc.

împreună cu Gheorghe Po
pescu. secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, cău
tăm pe filieră explicația unor 
asemenea situații. In secțiile 
respective circulă ideea că toa
te aceste necazuri sint determi
nate de o aprovizionare defec
tuoasă. Nici vorbă de așa ceva.

ușoară. 8 muncitori 
dau același răspuns : 
lucru din plin, in per- 
Tinerii sînt foarte 

de felul în care 
Nicolae Smercinschi 

aju- 
care 
„A- 

con-

— La mașinile de rectificat 
• plan de la mecanică ușoară go

lul de lucru a apărut din cau
za unor deficiențe de progra
mare a lucrului pe aceste ma
șini, ne spune ing. Eduard To- 

, mazian,, directorul tehnic și de 
producție al întreprinderii. Vi- 
novați : maiștrii și conducerea 
secției.

Dacă așa stau lucrurile în
seamnă că în citeva zile se va 
putea intra în normal. Totuși, 
o astfel de situație se menține 
de cîteva 
Stagnările 
secția uzinaj mașini de rectifi
cat primim o explicație de a- 
ceeași natură :

— Slaba organizare este sin
gura cauză, ne spune inginerul 

, Constantin Goranda. secretarul 
U.T.C. pe secție. De regulă, la
minate există

săptămîni. Pentru 
strungurilor de la

a-

LM.U.A.
BUCUREȘTI

în magazie, nu
mai câ ele sînt 
debitate fără 
nici o progra
mare, nu în or
dinea dictată de 
procesul de fa
bricație.

Evident stag
nările ce decurg 
de aici favori
zează indiscipli

na. Cei puși pe chiul au insă 
întotdeauna la îndemină o justi
ficare : „Nu am de lucru". Este 
cazul frezorului Dumitru Botez 
de la mecanică ușoară, care ne 
declară la ora 12 că nu mai are 
nimic de făcut, iar maistrul 
n-are ce să-i mai dea, cînd. in 
realitate, de lucru este berechet, 
dar el vrea să se mai odihneas
că. Cu două ore înainte de ter
minarea schimbului, frezorul 
Constantin Gheorghe de la uzi- 
naj mașini de rectificat a a- 
bendonat salopeta și stă de 
vorbă cu un coleg. „Am termi
nat ce aveam de făcut și aștept 
ca maistrul să-mi mai dea 
ceva". De fapt nu terminase, dar 
și-a zis că pentru astăzi a mun
cit destul. în loc să ia vreo mă
sură împotriva lui, maistrul 
Mandache Borș, încearcă să-l 
scuze...

Aceste frecvente întreruperi 
ale fluxului normal al produc
ției diminuează considerabil 
forța productivă a întreprinde
rii. De aceea, atit conducerea 
întreprinderii, cit și a secțiilor 
trebuie să acționeze cu mai ma
re răspundere pentru întrona
rea ordinii și disciplinei in toate 
compartimentele de producție și 
la fiecare Ioc de muncă.

Adam fi Eva în conflict, 
producție a studiourilor din 
R.D. Germană, este un film 
care, mai în glumă, mai în 
serios, pune în discuție pro 
blema egalității dintre bărbat 
și femeie, egalitate nu doar 
în principiu, ci în fapt, h> 
viața lor de fiecare zi. Regia 
aparține lui Horst E. Brandt, 
iar ca interpreți îi vom putea 
urmări pe Angelica Domrdse, 
Horst Drinda și Lissy Tem- 
pelhof.

Duel pe autostradă aduce 
în atenția cinefililor un nume 
nou în peisajul cinematogra
fului mondial: Steven Spiel
berg, semnatarul regiei aces
tei pelicule produse de stu
diourile americane. Un nume 
care promite. Căci încă de la 
primul său pas în cea de' a 
șaptea artă, el a atras atenția 
juriilor a două întîlniri inter
naționale: la Avoriaz, în 1972. 
la Festivalul filmului fantas
tic, i s-a decernat Marele 
Premiu, iar la Taormina, un 
an mai tîrziu, a obținut Pre
miul pentru debut în regie. 
Pelicula se anunță a fi o pa
rabolă despre nesiguranța și 
violența societății americane 
contemporane, despre anxie- 
tățile omului dominat de teh
nică. In rolurile principale. 
Denis Weaver, Jacqueline 
Scott, Lou Frizzel.

Cleopatra este filmul ame
rican pe care România-film 
l-a inclus în serialul Mari 
succese ale ecranului. în a- 
ceastă superproducție și-au 
dat întîlnire cîțiva 
sacri" — Elisabeth 
Rex 
ton 
miu 
mai
în culori, cea mai bună ima
gine, efecte speciale, costume 
în culori. Fericitul regizor 
este J.L. Manckiewicz.

Marți după-amiază, s-a îna
poiat în Capitală delegația C.C. 
al P.C.R.. care, la invitația C.C. 
al P.C. Francez, a făcut o vi
zită in Franța- Din delegație au 
făcut parte tovarășii Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale. Gheorghe Paloș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Gorj al 
P.C.R.. și Ștefan Voicu. mem
bru al C.C. al P.C.R., redactor- 
șef al revistei „Era Socialistă",

Pe aeroportul Otopeni delega
ția a fost salutată de tovarășii 
Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
La plecarea din Paris, pe ae

roportul Le Bourget, delegația 
a fost condusă • — ■ —
peren, membru al Biroului Po
litic al P.C.F., ’ " '
C.C. al P.C.F. 
de asemenea, 
României la Paris, 
Flitan.

prieteniei frățești existente în
tre cele două partide.

VIZITĂ

de Claude Pau-

de activiști ai 
A fost prezent, 

ambasadorul 
Constantin

★
în comunicatul dat publicității 

la încheierea vizitei delegației 
P.C.R., după ce se menționează 
convorbirile și intilnirile de lu
cru. se arată:

Vizita delegației Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, primirea care i s-a re
zervat de către activiștii și con
ducătorii Partidului Comunist 
Francez, constituie expresia

CRONICA

I. MORARU

PREFAȚA LA NOUL AN ȘCOLAR
Manualele liceului

de specialitate
Diversificarea tipurilor liceu

lui de specialitate, precum și 
generalizarea primei trepte pre
supune un efort sporit și din 
partea Editurii didactice și pe
dagogice în vederea asigurării 
unei producții corespunzătoare 
de manuale. Astfel, în acest an 
se vor edita 203 titluri în- 
sumind 3.400 coli editoriale des
tinate âtit elevilor liceelor de 
specialitate, cit și școlilor pro
fesionale și de maiștri. O mare 
pondere — circa 60 la sută — o 
reprezintă titlurile originale și 

/ revizii, restul fiind reeditări.
Despre tematica acestei produc
ții ne-a vorbit tovarășa Antoa- 
neta Drossu, redactor-șef al E- 
diturii didactice și pedagogice : 

— Titlurile originale acope
ră tematici noi — Calculatoare 
electronice. Neutronică și cen
trale nucleare, Materiale nu
cleare, Tehnica măsurării radia
țiilor, Tehnici de fotografiere 
științifică, Tehnica vidului — 
sau înlocuiesc ediții depășite — 
Manualul lăcătușului mecanic 
de mină, Elemente de calculul 
construcțiilor, Instalații electri
ce in construcții. Desen tehnic, 
Exploatarea. întreținerea și re
pararea utilajelor și instalațiilor 
în industria chimică organică 
etc. în sprijinul activității in
dependente a elevilor și a celei 
practice aplicative pe lingă ma
nuale vor apare o serie de lu
crări ajutătoare : Probleme de 
rezistenta materialelor și organe 
de mașini, Probleme de instala
ții. Lucrări de laborator pentru 
A.M.A. și electrotehnică. Cule
gere de standarde de organe de 
mașini. Se vor edita 8 manuale 
pentru limbi străine necesare 
școlilor de comerț și alimentație 
publică. O atenție deosebită 
este acordată editării manuale
lor necesare anului I al liceu
lui de specialitate. Vor apare 
30 de titluri, printre cere pu
tem menționa ca lucrări origi
nale și revizii : Desenul tehnic, 
pentru profilul mecanic, elec
trotehnic, chimie, metalurgie, 
poligrafie, industrie alimentară, 
textile și confecții. navigație. 
Organizarea și conducerea uni
tăților economice, Studiul mate
rialelor din industria alimen
tată, Poligrafie generală. Toate 
manualele necesare anului I vor 
apare inainte de începerea anu
lui școlar. în general, manuale
le din aqgst an se vor caracte
riza printr-un conținut aplicativ 
mai bogat.

S. CALIN

Noi mijloace de învățămînt
Ain dotarea școlilor

„monștri 
Taylor, 

Harrison și Richard Bur- 
— și un substanțial Pre- 
Oscar (1964) pentru rea 
bună direcție artistică

Ieri, a sosit in Capitală, o 
delegație a Tineretului de 
Avangardă din Costa Rica, 
formată din Manuel Delga
do Cascante, membru al Co
mitetului Executiv Național, 
și George Mora Alfaro, 
membru al Comitetului Cen
tral al acestei organizații, 
care, la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, va e~ 
fectua o vizită în țara noas-

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste 
covescu, 
sosit în 
oficială, 
terne al . 
dier Ratsiraka.

Pe aeroportul Otopeni. minis
trul malgaș a fost intîmpinat 
de Nicolae M. Nicolae,, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-malgașă, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, de alte per
soane oficiale.

festivă consacrată' aceluiași 
veniment. Au participat gene
rali. ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din Garnizoana Bucu
rești. Au fost prezenți membri 
ai ambasadei R.P. Albania.

e-

România, George Ma- 
marți după-amiază a 
Capitală, intr-o vizită • 

ministrul afacerilor ex- 
Republicii Malgașe, Di-

TELEGRAMA
Cu ocazia celei de-a 31-a ani

versări a creării armatei. popu
lare albaneze, ministrul apără- 

~ ”■ T So-
de
o 

tovară- 
vicepre- 
de Mi-

rii naționale al Republicii' 
cialiste România, general 
armată Ion Ioniță. a trimis 
telegramă de felicitare 
șului Beqir Balluku, 
ședințe al Consiliului . __
niștri și ministru al apărării Re
publicii Populare Albania.

★
Marți seara, la Casa Centrală 

a Armatei a avut loc o adunare

vicepre-
N.U.G.S., care
U.A.S.C.R. va

U. T. C.
Ieri a sosit in Capitală o 

delegație a Uniunii Națio
nale a Studenților din Ghana 
(N.U.G.S.), condusă de Nana 
Osei Amoakohene 
ședințe al 
la invitația
efectua o vizită in țara noas
tră.

La sosire pe Aeroportul in
ternațional Otopeni delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Pusztai Kalman, secretar al 
Comitetului Executiv 
U.A.S.C.R.

Ecouri după Campionatul
de fotbalmondial

<

PLECARE

Delegația Asociației de prie
tenie sovieto-române, condusă 
de Kataev Turgambek Katae- 
vici, șeful Secției știință și în
vățămînt a C.C. al P.C. din Ka
zahstan, care, la invitația Con
siliului General A.R.L.U.S., a 
făcut o vizită de schimb de ex
periență în țara noastră^ a pă
răsit marți la 
îndreptîndu-se

amiază Capitala 
spre patrie.
★

Marți a părăsit 
dreptîndu-se spre 
gațra de activiști 
condusă de tovarășul 
Nikolai Efimovici, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Țelinograd al P.C. din 
Kazahstan, care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. a efectuat o vizită în 
schimb de experiență in țara 
noastră.

Capitala, în- 
patrie. dele- 
ai P.C.U.S., 

Krucina

OLIMPIADA
DE CHIMIE

(Urmare din pag. L)

Tovarășul Ion Pușcașu, 
tor al Oficiului central 
mijloace de invățămint 
M.E.I. ne spune c

„Producția de 
orientată spre 
truse complexe 
chimie, biologie, 
permit, datorită 
pizate, montarea și efectuarea 
de către elevi a numeroase lu
crări practice. Astfel, a și in
ceput realizarea unor sorti
mente : osciloscopul didactic, a- 
parat de măsură universal, ali
mentatorul pentru experiențe de 
electricitate și de electronică, 
aparat pentru studiul dilatării 
liniare. S-au remarcat prin ca
litatea producției : Grupul șco
lar Vulcan, Școala profesională 
I.M.G.B., Școala profesională a 
Șantierelor navale de la Turnu 
Severin, Liceul industrial de 
chimie-Ploiești, liceele ;,Ion 
Creangă" și . „Matei Basarab", 
grupurile școlare ale M.E.I., E- 
leotroaparataj, „23 August", 
I.O.R.. Grupul școlar con
strucții de mașini 
rad. Osciloscopul 
tranzistorizat va 
dus in atelierele institutelor po
litehnice din București și Ti
mișoara, pentru noul an școlar 
fiind prevăzute peste 1 000 de 
bucăți. Institutul pedagogic O- 
radea colaborează la realizarea 
materialelor ajutătoare pentru 
laboratoarele de chimie, iar In
stitutul de mine Petroșani, Uni-, 
versitatea și Institutul politeh
nic din Ciuj vor prelua, la rîn- 
dul lor, fabricarea unor aparate 
didactice.

. Vom produce pentru 10 dis
cipline : trusă complexă pen
tru experiențe de fizică, tru
să pentru studiul radiațiilor 
infraroșii și ultraviolete, tru
să pentru studiul fizicii ato
mice, voltmetru electronic, 
trusă pentru experiențe de chi
mie, aparatură de biologie 
(kimoergograf, clinostat), trusă 
pentru matematici. Printre pro
dusele noi se mai numără : tru
sa de disecție și microscopie, re- 
troproiector, mese de laborator 
pentru chimie, fizică, biologie, 
preparate microscopice, truse 
cu modele structurale de chimie. 
Datorită faptului că unele com
ponente ale mijloacelor de în
vățămînt se pot realiza in uni
tăți specializate așteptăm un 
sprijin mai susținut din partea 
unor întreprinderi ca : I.O.R., 
întreprinderea de aparate elec
trice de măsură-Timișoara. în

treprinderea pentru tehnică me
dicală, Electronica, Fabrica

direc- 
pentru 

din

aparate a fost 
fabricarea de 
pentru fizică, 

matematică, ce 
elementelor ti-

din A- 
didactic 

fi pro-

de sticlă — Pădurea Neagră sau 
a studioului Animafilm și a 
Centralei România-film pentru 
producerea de filme și diapozi
tive didactice. Producția anului 
viitor va include circa 350 de 
tipuri de mijloace de învățămînt, 
cuprinzind o serie de noi apa
rate ca polarograf, spectrofoto- 
graf, spectroscop. aparatură de 
proiecție cinematografică etc. In 
același timp, doresc să dau ci- 

exemple de mijloace’ de

învățămînt, de o complexitate 
ridicată realizate pentru auto- 
dotarea unor școli al căror e- 
xemplu, poate fi mobilizator : 
strung la Școala profesională a 
Consiliului' popular-Arad, ma
șină de găurit la Grupul școlar 
M.I.C.M.G., laborator de lingvis
tică, la Liceul „ Horia, Cloșca și 
Crișan" din Alba Iulia.

Corespondenții agențiilor de 
presă, antrenorii, reporterii ma
rilor ziare de sport continuă să 
comenteze meciurile campiona
tului mondial de fotbal înche
iat la Miinchen. „Succesul echi
pei vest-germane la recentul 
campionat, scrie comentatorul 
agenției France Presse, ne adu
ce aminte automat de cel din 
1954. La Berna, echipa Ungari
ei era super-favorită și lua de 
la inceput conducerea cu două 
goluri, pentru a fi egalată și 
apoi întrecută cu 3—2 de for
mația yest-germăhă. După 20 
de ani, selecționata Olandei ju
ca rolul de primă favorită 
din primul minut 
scorul din penalty (primul pe
nalty acordat intr-o finală a 
campionatului mondial) pentru 
a se stinge inexplicabil, atunci 
cînd trebuia să atace. Timp 
de zece minute, după golul lui 
Neeskens, vest-germanli erau 
în pragul knockoutului, și le-a 
trebuit o mare voință pentru a 
nu ceda definitiv. Apoi timp de 
25 de minute au dat olandezilor 
o lecție de fotbal clasic și mo
dern în același timp. Echipa O- 
landei a jucat un singur meci 
prost, din nefericire pentru ea, 
cel mai important, finala.

Așadar, R.F. Germania a ciș- 
tigat, Olanda a pierdut, ’ 
același timp Brazilia și 
Iul sud-american și-au 
spulberate toate iluziile 
ceasta a 10-a ediție a 
mondiale, în care Europa 
ciștigat primele trei locuri.

Recentul campionat mondial 
a fost un moment de răscruce 
în- istoria fotbalului, acest sport 
deseori criticat, dar care rămi- 
ne cel mai frumos și mai 
popular din lume. Turneul fi
nal a marcat din nou duelul 
Europa-America de Sud, a ară
tat o evoluție a fotbalului ce 
pare a fi ireversibilă. • Brazilia 
cucerise cele trei campionate

și
deschidea

dar în 
fotba- 
văzut 
în a- 
Cupei 

a

mondiale grație unei tehnici 
individuale excepționale, ele
ment ce asigura virtuoșilor 
sud-americani un avantaj de 
multe ori decisiv. Astăzi, abi
litatea, jongleriile, 
balonul nu mai sint 
Faptul îl recunoaște 
ternațional brazilian 
declarind : „La ultimele turnee 
mondiale (în America de Sud) și 
acum se poate controla balo
nul la mijlocul terenului pen
tru a pregăti atacul. Europenii 
ne-au surprins insă, pentru că 
ei atacă jucătorul care posedă 
mingea foarte departe și nu-i 
lasă nici un răgaz. Va trebui să 
ne adaptăm -la această 
de fotbal. Antrenorul 
știa acest lucru cu mult 
de începerea ostilităților, 
țiosul său plan de pregătire, 
lungile cantonamente, cele 12 
meciuri de verificare, totul 
fusese făcut pentru a contraca
ra noul .stil al marilor echipe 
europene. Zagalo a construit o 
apărare forte, dar n-a avut 
oameni în atac. în ceea ce pri
vește fotbalul italian, acesta e 
doar un simbol al unui trecut 
fabulos. Campionatul italian 
este înfloritor, jucătorii săi sint 
mari talente, dar echipa na
țională a dispărut după trei in- 
tliniri, aparent pentru a fi 
marcat doar trei goluri în me
ciul cu Haiti, în realitate pen
tru că sistemul său de joc este 
depășit.

în schimb fotbalul european 
lansează o nouă formație, cea 
a Poloniei, care cu jocul său 

și destul de 
agreabil a permis afirmarea u- 

1 . . . a
unui portar atit de inspirat ca 
Tomaszewski. Polonia și- Olan
da anunță un nou fotbal, un 
fotbal care va fi al vitezei de 
execuție și al angajării fizice 
totale.

simplu, dar rapid

lucrul cu 
suficiente, 
fostul in-

Cutinho,

forrnă 
Zagalo 
înainte 
minu-

nor jucători, Deyna ți Lato,

• Sala Olimpia din Timi
șoara a găzduit aseară, în- 
tîlnirea de box dintre selec
ționatele de juniori ale 
României și Angliei. Meciul
s-a terminat cu scorul de 
9—2 în favoarea tinerilor pu- 
giliști români.

• Incepind de astăzi, la 
Ankara se desfășoară între
cerile Balcaniadei de tenis, 
competiție la care participă 
jucători și jucătoare din Bul
garia, Grecia, Turcia, Iugo
slavia și România. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
Dumitru Hărădău, Viorel 
Marcu. Sever Mureșan (la 
masculin) și Judith Dibar- 
Gohn, Valeria Balaj și Elena 
Trifu (la feminin).

• Anul acesta campiona
tele naționale de atletism vor 
avea loc in zilele de 19 și 20 
iulie pe stadionul Republicii 
din Capitală. La întreceri 
și-au confirmat participarea 
aproape 300 de atleți și atlete 
din întreaga țară. Campiona
tele constituie un important 
test in vederea alcătuirii 
echipelor reprezentative care 
vor participa la balcaniada 
de la Sofia (3—4 august).

• Turul ciclist al Franței 
a continuat, după o zi de 
repaus, cu etapa a 11-a, Aix 
les Bains-Serre Chevalier 
(199 km), ciștigată de spa
niolul Lopez Carril în 6h 55' 
36”. Clasat pe locul doi, în 
această etapă de munte bel
gianul Eddy Merckx păs
trează tricoul galben, urmat 
la 2’20” de spaniolul Aja.

• La Centrul Congreselor 
din Amsterdam va avea loc 
astăzi, adunarea generală a 
Federației Internaționale de 
Tenis. Pe agenda de lucru 
sînt înscrise cîteva probleme 
importante printre care ale
gerea noului președinte al 
F.I.L.T.. examinarea situa
ției. create în lumea tenisu
lui prin organizarea . cam
pionatului american inter-o- 
rașe. propuneri pentru o mai 
bună desfășurare a Cupei 
Davis și altele.

aport important la pacea și 
prietenia între popoare. Mul
țumim organizatorilor pentru 
invitație și pentru condițiile 
excelente de care ne-am 
bucurat vizitînd frumoasa 

. țară a dumneavoastră" — 
prof. Edwin Guby, Austria. 
„Sîntem entuziasmați pentru 
calda ospitalitate cu care am 
fost primiți. Elevii noștri nu 
vor uita această manifestare 
la care au fost prezenți cei 
mai buni tineri chimiști" — 
prof. dr. ing. Zdenek Valtr, 
R. S. Cehoslovacă. „Organi
zarea a fost impecabilă. Am 
petrecut zile de neuitat in 
care am avut posibilitatea să 
cunoaștem importantele rea
lizări ale poporului prieten. 
Cel mai mult ne-au impre
sionat condițiile oferite tine
retului, elevilor și studenți
lor. Opinia mea este identică 
cu a colegilor și vă rog să 
fiți încredințat că aceste cu
vinte nu izvorăsc din curtoa
zie — dr. Pavle M. Trpinac, 
R.S.F. Iugoslavia. „Concursul 
a fost foarte util, fiind un 
stimulent pentru toți elevii. 
Ne-a plăcut mult Bucureștiul 
și litoralul Mării N.egre. 
Schimburile de opinii privind 
predarea chimiei au 
sebit de fitile" — 
Hildegard, R. P.
„Ne-a emoționat _____ _
caldă. Fiecare concurs e unic 
în felul său. Aici a învins 
prietenia, învingătorul tutu
ror învingătorilor" 
dr. Serghei 
U.R.S.S.

Iată și lăureății 
diții : ~ - -
Sokolov 
Corpade 
Panov ___ _
Gheorghe (R.S.R.); Premiul II 
— Igor Kucera (R.S.C.), Ser
ghei Crașacov (U.R.S.S.) ; 
Premiul III — Lendvay Csa- 
ba (R.P.U.) ........ “
(R.D.G.), 
(R.S.R.), 
(R.D.G.), 
(R.P.P.), 1
(R.P.P.), -

Au
către C.C. al U.T.C. : „Pre
miul tinereții" — Serghei 
Crașacov și două premii , 
„Chimia" — Branislava Velj;Jj> 
kovic (R.S.F.I.) și Michael' 
Welsh (Suedia). Echipa R. F. v 
Germania a obținut premiul 
„Tinărul chimist" pentru re
feratele susținute in cadrul 
olimpiadei.

Participanții la festivitate 
au adresat președintelui Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă în care mulțumesc 
pentru ospitalitatea și prie
tenia cu care au fost întîm- 
pinați in tara noastră, pen
tru prilejul care li s-a ofe
rit de a cunoaște realizările 
poporului român.

fost deo- 
Hariman 
Ungară, 

primirea

— prof.
Ciuranov,
acestei' e-
— VictorPremiul I

(U.R.S.S.), Angela
(R.S.R.). Serghei
(U.R.S.S.). Maria

KSnig 
David 
Rohr 

Halina 
Pawel Pawlowicz 

Doina Dincă (R.S.R.) 
mai fost acordate de

Thomas 
Victor 
Ștefan 
Pietras

C. STANCULESCU

LICEUL INDUSTRIAL
toriȘos. Chitilei nr. 128, sector 8, tramvai 3, 10; Stajia Piefei

Lămuriri suplimentare se pot obține la tel. 67 53 90.

CONCERT EXTRAORDINAR

C.LU.E.M.M.R

PUBLITURISM

Tîmplari;
Lăcătuși construcții metalice.

Primește înscrieri pentru școala profesională în anul șco
lar 1974-1975 la următoarele meserii:

Se primesc absolvenții clasei a X-a precum și promovați 
ai clasei a Vlll-a serii mai vechi.

înscrierile se fac la secretariatul școlii.

Invitațiile se pot obține gratuit de la casa de bilete a 
Sălii de concerte a Radioteleviziunii.

Informații suplimentare la Biroul personal-învățâmînt, te
lefon 1 10 00/104.

Consiliul popular al municipiului București 
Grupul întreprinderilor de industrie locala

întreprinderea mecanică Muscel ARO din 

Cimpulung recrutează următoarele categorii 
de personal:

• muncitori calificați : așchietori metale, lăcătuși, presa- 
tori și modelieri ;

• șef siguranță C.F.U. — autorizat ;
® muncitori necalificați — bărbați și femei — pentru șco

larizare la locul de muncă, prin cursuri de scurtă durată.

întreprinderea asigură cazare la locuințe din fondul de 
stat (apartamente, garsoniere, bloc nefamiliști), masă la can
tină și posibilități de completare a studiilor in cadrul grupu
lui școlar al uzinei, Ia liceul industrial, școala de' maiștri, 
școala tehnică și facultatea de subingineri — învățămînt 
seral.

I
De asemenea, întreprinderea primește la școlarizare in ca

drul grupului școlar, absolvenți a 8 și 10 ciase din toată țara 
la liceul industrial treapta I profil mecanic și electrotehnic 
și la școala profesională, asigurind burse de stat și de în
treprindere.

Astăzi, 10 iulie 1974, orele 20,1a Sala de concerte a 
Radioteleviziunii, din str. Nuferilor 62-64, va avea loc con
certul festiv de încheiere dl programului cultural „WEST
MINSTER IN ROMANIA", concert susținut de un ansam
blu al studenților din S.U.A., care a efectuat o călătorie 
turistică în țara noastră prin firma „Star Travel Agency".

încadrează prin concurs 
pentru serviciul aprovizio
nare șefi birou aproviziona
re, economiști și merceologi 
numai cu practică în apro
vizionare.

Candidații trebuie să în-

deplinaască condițiile de 
studii și stagiu conform le
gii și să aibă domiciliul sta
bil în București.

Prezentarea la Serviciu' 
person*!, șos. Berceni nr- 
104.
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VIZITA TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO
(Urmare din pag. I)

Potrivit tradiției de ospitali
tate a poporului nostru, tovară
șilor Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu, tovarășelor Iovanka 
Broz și Elena Ceaușescu li se 
oferă piine și sare. Un grup de 
pionieri le inminează frumoase 
buchete de flori.

Cei veniți in intimpinare acla
mă călduros pe conducătorii de 
partid și de stat ai României și 
Iugoslaviei, scandează cu însu
flețire „Ceaușescu-Tito“. ..Rornă- 
nia-Iugoslavia“. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Tito răspund la aclamațiile 
mulțimii. •

La intrarea în municipiul Con
stanța. pe un mare panou. este 
înscrisă urarea : „Salutăm cor
dial pe președintele Iosip Broz 
Tito, prieten al poporului român, 
și îi urâm un călduros și tradi
țional bun venit J“, Aici, nume
roși cetățeni ai Constanței fac o 
caldă manifestare de simpatie 
conducătorilor de partid și de 
stat ai celor două țări.

In cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale de prietenie în țara 
noastră, solilor poporului iugo
slav li s-a oferit posibilitatea să 
cunoască litoralul românesc, 
unde în ultimii ani a luat o pu
ternică dezvoltare o nouă in
dustrie — turismul — să admire 
frumoasele edificii ale comole- 
xelor turistice, rod al caDacită- 
ții și fanteziei arhitecților și 
constructorilor români, care au 
înălțat aici, într-un timp record, 
stațiuni de odihnă ce au dobîn- 
dit un binemeritat renume inter
național. An de an. alături de 
oameni ai muncii din țara noas
tră, iși petrec aici vacanța, în- 
tr-o ambianță deosebit de plă
cută. un mare număr de turiști 
de Dește hotare.

Coloana oficială se îndreaptă 
spre Mamaia. Aflată in plin se
zon estival, stațiunea cunoaște 
in aceste zile o mare afluență 
de turiști din numeroase țări, 
care, aflînd de vizit- inalților 
oisneti pe litoral, au ținut să le 
facă o caldă primire. Ei întîm- 
pină cu puternice aplauze pe 
cei doi președinți. Mulți tu
riști. in dorința de a avea o 
amintire a acestei întilniri cu 
șefii de stat ai României și Iu
goslaviei. fac fotografii sau in- 
r^zistrează ne. pelicula aparate
lor de filmat trecrea coloanei 
o'icia'e. Din mașina deschisă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosin Broz Tito ră’Dund cu prie
tenie acestei manifestații, expre
sie a înaltei stime și prețuiri de 
care se bucură în lume politica 
de pace, prietenie ți colaborare 
între ponoare promovată cu con
secvență de România și Iugosla
via.

Sint străbătute în continuare 
noile cartiere ale municipiului 
Constanța, precum și marile ar
tere ale orașului. Mii și mii de 
cetățeni cu stegulețe. cu buchete 
de flori, ovaționează pentru cei 
doi președinți, dînd glas bucuriei 
de a-1 avea ca oaspete pe pre
ședintele Tito. de a se reîntilni 
cu secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Asistăm la numeroa
se manifestări entuziaste, ce dau 
glas sentimentelor frățești pe 
care le nutrește poporul nostru 
față de popoarele Iugoslaviei ve
cine și prietene.

Coloana oficială se îndreaptă, 
apoi, spre constelația noilor sta
țiuni ale litoralului dintre Efo
rie și Mangalia : Saturn, Venus, 
Aurora, Jupiter, Neptun și O- 
limp, adevărate orășele ale va
canței concepute într-o mare 

varietate arhitectonică și dispuse 
armonios de-a lungul zonei de 
sud a litoralului românesc.

în ciuda unei ploi, care pe 
alocuri capătă accente torenția

DINEU OFICIAL
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa. Iovanka 
Broz s-au reintîlnit. marți sea
ra, în cadrul unui dineu, care, 
intr-o atmosferă de caldă cor-

CONC
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Iosip Broz Tito, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Iovanka Broz 
au asistat, înainte de dineu, la 
un concert de gală.

In sală se aflau, de asemenea, 
persoanele oficiale române și 
iugoslave invitate la dineu.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Marți dimineață. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
nerai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Iovanka 
Broz. au părăsit Bucureștiul. la 
bordul unui avion prezidențial, 
plecînd spre stațiunea maritimă 
Neptun, unde vor continua con
vorbirile la nivel înalt româno- 
iugoslave. Cu același avion au 
plecat tovărășii Manea Mânescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. 41 P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Emil Dră
gănescu. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi

cării, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Maco
vescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Șandru, ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad.

Au plecat, de asemenea, tova
rășii Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal, 
membru al Prezidiului U.C.I.. 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru afacerile 
externe, membru al Prezidiului 
U.C.I.. dr. Aleksandar Girlici
kov. membru al Prezidiului 
U.C.I.. secretar cu probleme in
ternaționale in Comitetul Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I.. ing. 
Dușan Skrebici, președintele 
Consiliului Executiv al Adună
rii Republicii Socialiste Serbia, 
membru al Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia, Milorad Birovliev, mem

le, turiștii români și străini au 
ținut să-i intîmpine și aici pe cei 
doi șefi de stat, făcindu-le o 
călduroasă primire pe întregul 
traseu străbătut.

După încheierea vizitei pe li
toral. coloana oficială s-a în
dreptat spre reședința rezervată 
inalților oaspeți, din stațiunea 
Neptun.

soția. Vasile Șandru. ambasado
rul României la Belgrad.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Gemal Biedici. cu so
ția. Miloș Minici. cu soția, dr. 
Aleksandar Girlicikov. Dușan 
Skrebici. Milorad Birovliev, Pe- 
tar Dodik, ambasadorul Iugo
slaviei la București.

în timpul dineului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz' 
Tito au rostit s-.irte toasturi.

GALĂ
corul „Madrigal", dirijat de Ma
rin Constantin, artist emerit, și 
orchestra de cameră „București", 
avind ca solist și dirijor pe ar
tistul poporului Ion Voicu, pre
cum și soliști ai primei scene 
lirice a țării — Onera Română.

dialitate și prietenie ce caracte
rizează de fiecare dată intilni- 
rile româno-iugoslave la nivel 
înalt, a oferit prilejul continuă
rii- dialogului între conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări.

La dineu au participat tovară
șii Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, cu soția. Emil Drăgănescu, 
cu soția. Vasile Vîlcu, Ștefan 
Andrei, George Macovescu, cu

ERT DE
1

Concertul a reunit lucrări re
prezentative din creația muzica
lă de cameră, românească și 
.iugoslavă, și piese aparținind al
tor reputați compozitori. La a- 
ceastă manifestare de inaltă ți
nută artistică și-au dat con
cursul prestigioase formații —

bru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele Comitetului 
Federal pentru Planificare So
cială, Petar Dodik, ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

La aeroport se aflau tovarășii 
Emil Bodnaraș. Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
iescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică. 
Miron Conslantinescu, Mihai 
Dalea. Magdalena Filipaș. Ion 
Ioniță. Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al guvernului.

Numeroși bucureșteni au ținut, 
ca și in prima zi, să facă o caldă 
manifestare de stimă și respect 
celor doi șefi de stat, să-și ex
prime satisfacția deplină pentru 
relațiile de bună vecinătate și 
colaborare rodnică dintre cele 
două țări socialiste prietene, 
dintre popoarele român și iu
goslave.

CÎȘTIGĂTORII OLIMPIADEI PE TARĂ
A TINERILOR STRUNGARI Șl FREZORI

Strungarul 
IULIU 
UHL

Câștigătorul din acest an al 
„Trofeului strungarului" este 
utecistul Iuliu Uhl de la în
treprinderea „Unio“ din Sa- 
tu Mare. La 26 de ani are 
deja categoria a Vl-a. Cu 
fiecare loc bun ocupat la 
concursurile pe meserii la 
care a participat, a primit 
cite o treaptă sau catego
rie. La ediția precedentă a 
finalei s-a situat pe locul 7. 
Acum s-a dovedit cel mai 
bun tinăr strungar al țării, 
cel mai bun din 54 000 de 
tineri strungari, ciți au parti
cipat in fazele de masă ale 
acestei competiții. Dar tî- 
nărul care a câștigat in mod 
strălucit proba practică în- 
treeîndu-i la mare diferență 
de puncte pe toți ceilalți 
nu lucrează pe un strung, ci 
pe o freză. De cițiva ani el 
muncește pe o mașină de 
frezat și alezat, fiind recu
noscut in secția sculărie a 
întreprinderii Va un meseriaș 
universal.

— Am fost avantajat de

420 tone carburanți și 7000 kW energie electrică economisiți
în cadrul preocupărilor 

permanente pentru folosirea 
eficientă a resurselor de e- 
nergie electrică și carburanți 
contribuția tinerilor brălleni 
se anunță substanțială. Eco
nomiile preconizate a se rea
liza prin întreținerea exem
plară a motoarelor pentru 
funcționarea lor in regim e-

faptul că am lucrat pe foar
te multe tipuri de mașini, 
ne spune el. N-am avut nici 
un fel de complexe. Și să 
vă spun drept, înainte de a 
veni aici maistrul Ștefan 
Alexan m-a examinat in fie
care zi dîndu-mi cite o pie
să din cele mai complicate, ca 
la concurs. Dînsului și mun
citorilor Alexandru Beretz 
și Mihai Bovan, de Ia care 
am învățat meserie le sint 
recunoscător că am ajuns aici. 
In rest ce să vă mai spun ? 
Studiez cu mare plăcere ori
ce carte tehnică dacă îmi 
vorbește despre mecanică, o- 
țeluri sau regimuri de aș- 
chiere.

conomic și respectarea grafi
celor de muncă se ridică pe 
întreg anul la 420 tone car
buranți și 7 000 kw. Iniția
tiva cuprinde peste 2 000 ti
neri mecanizatori și șoferi, 
fiirțd extinsă în 84 coopera
tive agricole, 16 ; stațiuni 
pentru mecanizarea- agricul
turii. 14 întreprinderi'agrico
le de stat, în primele șase

Frezorul 
COSTICĂ 
DOBROTÂ

Frezorul Costică Dobrotă, 
ciștigătorul locului I la com
petiția din acest an a celor 
mai buni tineri frezori din 
țară are doar 22 de ani. Lu
crează la atelierul mecanic 
al Combinatului de celuloză 
și hirtie din Dej. Perfor
manța lui a fost pentru mulți 
o surpriză. A depășit pe toți 
ceilalți tineri care iși dis
putau onoarea de a repre
zenta județul Cluj, iar a- 
cum s-a dovedit mai bine 
pregătit decit toți ceilalți 
finaliști, chiar dacă era cel 
mai tinăr dintre ei. A de
monstrat că e mai bine pre
gătit și decit fostul lui pro
fesor, frezorul Măndel Pan- 
țuru, reprezentantul jude
țului Brăila. De la el a de
prins ca ucenic pasiunea pen
tru meserie, seriozitatea în 
pregătire. Nu credea că o

luni au fost economisite 220 
tone de combustibil și peste 
3 000 kw, adică echivalentul 
pentru necesarul efectuării 
unei lucrări de discuit pe 
45 000 hectare, remareîndu-se 
ca fruntașe ale acestei între
ceri organizațiile U.T.C. din 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei, 
S.M.A. Bărăganul, S.M.A. 
Bertești. \

să-l întreacă. S-a pregătit 
insă, cu perseverență sub 
directa îndrumare a mais
trului Ion Ciceu și a ingine
rului Sofronie Sirbu de la 
C.S.H. Dej.

— Totuși, pătrunderea în 
tainele meseriei se face în 
anii de ucenicie, ne declară 
el. Eu mulțumesc de aceea 
lui Măndel Panțuru de la 
„Progresul" Brăila pentru tot 
ce am invățat de Ia el. Vic
toria mea de acum este în 
parte și a lui. Am fost foar
te emoționat cînd m-a fe
licitat.

IUSTIN MORARU

« COLECTIVUL ÎNTREPRINDE
RII DE SlRMA ȘI PRODUSE 
DIN SlRMA DE LA BUZĂU 
— unitate care șl-a îndeplinit de 
pe acum angajamentele asumate 
pe anul tn curs — a acumulat o 
buna experiență In utilizarea cu 
eficiență a spațiilor de producție. 
Reorganizlnd fluxurile tehnologice 
și asigurind o organizare științifi
că a fiecărui loc de muncă, s-a reu
șit ca de pe aceeași suprafață să 
se realizeze acum o producție de 
aproape trei ori mai mare decit 
cea prevăzută in proiecte.

Secerișul se desfâșoarâ sub deviza :

REPEDE Șl FĂRĂ PIERDERI
Ultimele ploi au întrerupt pu

țin activitatea combinerilor. Du
pă o zi cu soare, peste tot în su
dul și vestul țării activitatea a 
fost reluată cu mai multă forță. 
Orzul de pe mai bine de 200 000 
hectare a fost recoltat și înma
gazinat. Aproape trei sute de 
unități agricole au raportat ca 
încheiată lucrarea de recoltare a 
orzului, iar numărul județelor în 
care se recoltează a ajuns la două
zeci. După Constanța și Brăila 
alte județe (Ialomița, Teleorman, 
Mehedinți, Ilfov, Brăila) într-o zi 
sau două vor raporta ca înche
iată lucrarea de recoltare a or
zului. Concomitent s-a dema
rat puternic lâ recoltarea griu
lui. Peste cinci sute de coo

PĂMÎNTURILE NU RĂMÎN SINGURE
(Urmare din pag. I)

mare pe rețea, se reduce din 
capacitatea electropompelor gi
gantice, în limita regimului de 
funcționare a aspersoarelor. 
Pentru o vizionare plăcută la 
televizor, o audiție bună la ra
dio, sau poate ca becul, din 
curtea unde este întinsă cina 
pentru toată familia, pe o masă 
acoperită cu pînză, să nu lumi
neze anemic !

„Este foarte importantă aceas
tă oră !“ Nu știu cine a pronun
țat aceste cuvinte. Cred că mai 
mulți. „Este ora la care apa și 
presiunea trebuie coordonate 
perfect". Numai că această „oră" 
de încordare ține 24 de ore. în 
reflexul oamenilor, zilele, ano
timpurile capătă o altă durată, 
o altă succesiune.

Dumitrei Bereanu și Gheorghe 
Bănică sint prieteni și vecini. 
Unul irigă la lucernă, celălalt la 
cartofi. (Au inflorit cartofii în 
Cazasu- și cîmpul pare noaptea 
fosforescent). Mai stau noaptea 
de vorbă peste canale despre ale 
casei, despre sport. în tunelu! 
nopții sunetele au o rezonanță 
aparte. Formele obiectelor sint 
estompate și numai presupuse, 
în culturile cooperativei agricole 
Scorțarul Vechi aspersoarele iși 
continuă nevăzute rondul de 
ploaie nocturn. 

perative și întreprinderi agri
cole de stat au început exe
cutarea acestei lucrări. Rit
mul de lucru este puternic sus
ținut și de cele aproape opt 
sute de combine C—12 „Gloria" 
detașate din nordul țării. Se lu
crează în flux continuu. Cite 
10—12 ore din zi. Fiecare com
bină C—12 este deservită de cîte 
patru remorci care asigură trans
portul recoltei în magazie ; în ur
ma fiecărei combine C—12 lu
crează cîte o presă de balotat paie 
și cîte un tractor la executarea 
arăturilor de vară. Pînă acum a- 
ceastă lucrare a fost executată 
pe aproape 100 000 hectare. In 
întregime această suprafață a 
fost însămînțată cu porumb pen
tru boabe în cultură dublă și cu

— Cum observați noaptea de
fecțiunile pe aripi, la asper- 
soare ?

— După motor. Dacă „bate 
tare", înseamnă că pe undevă 
scapă apă ; dacă merge greoi 
înseamnă că s-a înfundat.

— Dar dacă se defectează mo- 
topompa ? insistăm.

— Anunț agentul hidro să-mi 
reducă volumul de apă și chem 
mecanicul de intervenție, bineîn
țeles dacă nu pot să o repar 
chiar eu, ne spune Dumitrei 
Bereanu.

La miezul nopții ajungem la 
„culturile înalte": porumb, floa
rea soarelui. Au depășit in u- 
nele locuri înălțimea aspersoa
relor. „Noaptea se face udare 
mai bună ; motopompele merg 
mai bine și pentru plantă e mai 
sănătos". Trei vecini de canal, 
toți motopompiști la cooperativa 
agricolă Cazasu, povestesc. Mai 
trece timpul. Cel rpai in vîrstă, 
Ion A. Popescu, deapănă rîndu- 
rile scrisorii primite de la fiul 
din cătănie. „Zice că acolo 
plouă, nu ca pe la noi". 
Ciudat subiect de discuție pen
tru rindurile unei epistole din 
armată. Dar oamenii Bărăganu
lui aduc întotdeauna vorba de 
ploaie. Din obișnuință !
— Acum avem și noi. Ar fi 

păcat sâ nu o folosim. Eu merg 
pe a patra apă la floarea soare

plante furajere Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de că
tre unitățile din județele Ialo
mița, Constanța, Olt și Dolj, un
de culturile succesive au fost 
amplasate în perimetrul siste
melor de irigații. Efectuarea u- 
dărilor a și început. In sprijinul 
bunei desfășurări a campaniei 
de recoltare a păioaselor acțio
nează și cei peste zece mii de 
elevi și studenți care efectu
ează practica de vară. Dintre ei 
au fost constituite echipe care 
lucrează pe combine și pe mij
loacele de transport ale recoltei; 
alții participă la eliberarea tere
nurilor de paie, la selectarea 
noii recolte în magazii.

F. GHEORGHE

lui și băiatul ăsta (Țarălungă 
Mihalache, 22 ani) pe a treia la 
porumb. Am 2 600 kg la hectar 
în plan prin acord global, dar 
cred că scot 3 000 din floarea 
.soarelui. Și griul e frumos. 
L-am udat în toamnă pină ia 
prima zăpadă și cum s-a despri- 
măvărat am început iar. După 
aceea am trecut la prășitoare. 
Acum aici e bătaia, că ploaie...

A coborit de pe canal. A in
trat în lan și a smuls o plantă 
de floarea soarelui. Frunzele 
imense tremurau sub ropotul 
picăturilor de ploaie. S-a reîn
tors pe creasta canalului. Un 
trofeu de aproape 1,80 m înăl
țime.

— Frunzele de la bază le ru
pem de cu seară, cînd montăm 
coloana să nu înfunde asperso
rul, ne spune Țarălungă Miha
lache.

— Cum de v-ați făcut moto- 
pompist ?

— Am lucrat la canale cînd 
s-a construit sistemul și apoi 
ne-am școlarizat ; să lucrăm mai 
departe tot aici, de unde sîntem. 
Și nea Popescu la fel. Motopom- 
pist e o meserie de viitor in a- 
gricultură.-

Al treilea Interlocutor era tă
cut. De fapt asculta cum merg 
motopompele pentru că acum, 
de cînd cu Irigațiile, pămînturile 
nu rămin singure nici noaptea...

VOM CREA 
ADEVĂRATE 

RiuRi In cîmpie...
(Urmare din pag. I)

laj greu. La început fi-a mani
festat dorinfa de a învăța mese
ria de fierar-betonist („din sat au 
plecat pe șantier vreo cincizeci 
de oameni și toți fierari-betoniști 
s-au făcut") dar l-au convins al
ții că „mecanicul de utilaj greu 
e ăl mai important om de pe 
șantier". Acum, cînd iese In 
punctele de lucru ochii îi stau 
mereu pe autoscreperele ce cară, 
la un singur drum, o jumătate 
vagon de pămînt, pe săpătoarele 
de șanțuri care, într-o zi, lu
crează cit o sută de oameni, pe 
buldozerele în fața cărora nu 
există obstacol de neînvins. 
„Șantierul are nevoie de noi ca 
meseriași, iar noi vrem să ne pre
gătim pentru el. Vom lucra aici, 
în Cîmpia Dunării și oriunde 
va fi nevoie pentru a spori mai 
mult pîinea țării. Eu vreau să 
mă calific ca sudor pentru că, 
ia gîndiți-vă, sudor fiind, cu 
mîinile mele voi prinde cap la 
cap conducta prin care va curge 
apa ce va însuma nu numai 
kilometri, și nici numai zeci de 
kilometri, ci sute de kilometri... 
Voi crea adevărate rîuri as
cunse".

l-am ascultat pe fiecare dintre 
băieții aceștia care, într-o seară 
de iulie, aici „pe cel mai gran
dios șantier de irigații al țării", 
cum îl definea, la inaugurare, in
ginerul Enache Sirbu, vorbeau 
despre ce vor fi ei. Iar reușita 
o puneau în legătură directă cu 
șântierul-școală. Pentru că, pa
ralel cu munca, cu munca încor
dată ce se va cere depusă pen
tru realizarea la timp și la pa
rametrii calitativi proiectați, toți 
tinerii de pe șantier vor urma 
cursuri de calificare sau, după 

caz, de ridicare a calificării. A- 
cesta este unul din obiectivele 
importante ale Șantierului națio
nal al tineretului Giurgiu-Răz- 
mirești...

4
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„0 nouă și mare manifestare Sume ale

a prieteniei
iugoslavo-române"

patrioților 
khmeri

PRESA DIN IUGOSLAVIA DESPRE VIZITA 
PREȘEDINTELUI ÎOSIP BROZ TITO IN ROMÂNIA

Toate ziarele iugoslave informează, prin ample reportaje în
soțite de fotografii, despre noua înlîlnire dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz Tito.

Sub titluri ca „O nouă și ma
re manifestare 'a prieteniei iu
goslavo-române" („Politika"); 
„Tito intimpinaf cordial și căl
duros la București" (..Borba), 
presa relatează despre atmosfera 
care a domnit pe aeroportul O- 
topeni, la sosirea președintelui 

, Tito. Toasturile rostite de tova
rășii Ceaușescu și Tito, cu pri
lejul dineului oferit în cinstea 
oaspeților, sint publicate de 
ziarul „Borba" sub titlul 
„Ceaușescu : schimb tovărășesc 
de experiență in construcția so
cialistă", „Tito : relațiile Româ
niei și Iugoslaviei, exemplu de 
bună vecinătate", in timp ce 
„Politika" iși intitulează mate
rialele „Ceaușescu : prietenia 
romăno-iugoslavă, exemplu de 
colaborare sinceră și fructuoasă 
a țărilor socialiste", „Tito : este 
necesar ca destinderea să cu
prindă toate zonele lumii".

Presa informează, totodată, 
despre începerea convorbirilor 
oficiațe, subliniind faptul că ele 
s-au desfășurat în spiritul de
plinei sincerități, prieteniei și 
înțelegerii, într-o atmosferă ca
re de ani îndelungați caracteri
zează relațiile româno-iugosla- 
ve, intilnirile și convorbirile pre
ședinților Tito și Ceaușescu. Se 
reliefează că dialogul angajat cu 
acest prilej a demonstrat că 
punctele de vedere și pozițiile 
ambelor părți sint foarte apro
piate și, uneori, chiar identice 
în problemele examinate. „Evan-

taiul larg al temei convorbirilor, 
componența puternică a ambelor 
delegații, marea apropiere a 
punctelor de vedere și aprecie
rilor, însemnătatea momentu
lui internațional, caracterul co
mun și complementar al intere
selor celor 
domenii — 
mons trează 
cuțiile vor 
rezultatele 
ceea ce va 
delungată" 
litika". Menționînd 
pentru care militează 
țări pe plan internațional, pu
blicația scrie, in continuare, că 
„este suficient să se amintească 
că, în ultimii doi ani, președin
tele Ceaușescu s-a intilnit cu 
peste 30 de șefi de stat și că 
Bueureștiul, la fel ca și Belgra
dul. a manifestat in mod evident 
inițiative diplomatice în efor
turile pentru ca securitatea și 
cooperarea in Europa să obțină 
un succes cit mai palpabil. 
România este foarte interesată 
în problemele țărilor in curs de 
dezvoltare, sprijină activitatea 
nealiniaților, se situează hotâ- 
rit de partea mișcărilor de eli
berare, intensifică vizibil legă
turile cu statele arabe, iar in 
Africa apare cu un ajutor eco
nomic suficient de voluminos în 
credite și specialiști — intr-un 
cuvînt lărgește energic și trai
nic spațiul activității politicii 
externe".

două țări în multe 
toate acestea de- 

cu siguranță că dis- 
fi interesante, iar 
întîlnirilor rodnice, 

confirma tradiția în- 
— scrie ziarul ,,Po- 

principiile 
ambele

Potrivit datelor transmise 
de Agenția khmeră de infor
mații (A.K.I.), forțele armate 
de eliberare națională ale 
poporului cambodgian au 
scos din luptă un mare nu
măr de militari lonnoliști și 
au distrus sau cucerit nume
roase poziții întărite ale ina
micului în perioada cuprin- 
zind sfîrșitul lunii iunie și 
începutul lui iulie.

Astfel, în provincia Bat- 
tambang, forțele patriotice 
au distrus, la 1 iulie, fortifi
cațiile de la Ta Hen, sco- 
țind aici din luptă peste 500 
de militari inamici și captu- 
rînd peste 200 de arme de 
diferite tipuri și alte mate
riale de luptă. Anterior, alți 
300 de militari lonnoliști fu
seseră scoși din luptă în a- 
ceastă zonă prin atacarea, în 
intervalul 25—30 iunie, a con
voaielor trimise în ajutorul 
garnizoanei lonnoliste ase
diate de la Ta Hen. Distru
gerea altor fortificații din 
provincia Battambang, 
apropiere de localitatea Bak 
Prea, s-a soldat cu nimicirea 
unor efective lonnoliste în- 
sumind 130 de militari.

Atacuri de importanță ma
joră ale patrioților khmeri 
au mai fost înregistrate în 
zonele Wat Kompong Seila, 
Morha Sang, Talat și Dah 
Kanhchor, precum și în apro
pierea Pnom Penhului, la 
Longvek.

în

Experimente la

Necesitatea unui ansamblu
de principii în relațiile 

economice internaționale
SESIUNEA CONSILIULUI ECONOMIC SI SOCIAL 

AL O.N.U.
La Geneva continuă lucrările 

celei de-a 57-a sesiuni a Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). Dezbate
rile sînt concentrate- asupra mo
dului de transpunere în practică 
a măsurilor înscrise in programul 
de acțiune pentru instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale adoptat în cursul 
sesiunii extraordinare din apri
lie a Adunării Generale a O.N.U.

Luind cuvîntul, .șeful delega
ției române, ambasadorul Con
stantin Ene, s-a referit la si
tuația economică mondială actu
ală, la decalajele economice e- 
xistente în raporturile dintre 
țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, la necesita
tea transpunerii în viață in cel 
mai scurt timp a măsurilor pre
văzute de recenta sesiune extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. Soluționarea problemelor 
pe care le ridică existența de
calajelor economice reclamă, 
înainte ;de toate — a spus vor
bitorul — stabilirea cadrului de 
principii și linii directoare pe , 
care să se întemeieze întreaga 
activitate de cooperare a state
lor. Este, de aceea, necesar, 
după părerea guvernului român, 
ca un loc. central să revină ela
borării, adoptării și transpune
rii in practică a unui ansamblu

de principii noi, universal va
labile, care să asigure deplina e- 
gaiitate în drepturi, respectarea 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reci
proc. nefolosirea forței și a a- 
menințării cu forța în acțiunile 
statelor și în general în relațiile 
economice și financiare dintre 
toate țările lumii. Reprezentan
tul român a subliniat, de ase
menea, necesitatea de a se ac
ționa cu toată fermitatea, în 
cadrul organizațiilor internațio
nale existente și pe . plan bila
teral, contra oricăror restricții 
și bariere artificiale, de a se în
lătura orice obstacole și discri
minări care grevează relațiile 
economice internaționale și a- 
fectează cauza cooperării, păcii 
și securității internaționale

Delegația română apreciază 
că O.N.U.. organismele sale sint 
chemate să acționeze mai intens 
și cu mai multă eficiență pen
tru stimularea cooperării inter
naționale în domeniul științei și 
tehnicii. Convocarea sub auspi
ciile O.N.U. în 1978 sau 1979 a 
unei conferințe mondiale 
tru știință și tehnologie în 
ba dezvoltării, inițiativă pe 
România a promovat-o în
constant, va putea constitui , un 
moment important in viața or
ganizației.

pen- 
sluj- 
care 
mod

FESTIVITĂȚI 
ÎN MAROC

La Rabat și în alte orașe 
marocane au avut loc ample 
manifestări artistice și cultu
rale prilejuite de cea de-a 
45-a aniversare a zilei de 
naștere a regelui Marocului, 
Hassan al II-lea, dată care 
în acest an coincide cu săr
bătorirea tradițională a tine
retului marocan.

în orașul Fes, suveranul 
marocan a rostit o cuvintare 
în care a anunțat noi acțiuni, 
menite să ducă în continuare 
la dezvoltarea economică și 
socială a țării, la „marocani- 
zarea" principalelor ramuri 
ale economiei și creșterea ge
nerală a nivelului de trai al 
populației.

La manifestările de la Ra
bat a participat și delegația 
Consiliului popular al Muni
cipiului București condusă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capita
lei.

ITALIA, - Demonstrație a tineretului din Milano în sprijinul acordării dreptului de vot de 
Ia 18 ani.

INSTALAREA UNUI GUVERN
MILITAR

A

BOLIVIA
fost instalat un guvern format dinLa 8 iulie, în Bolivia a ___ ____  __ ______  ______ __

militari. Intr-un mesaj adresat națiunii, președintele Hugo Ban
zer a declarat că noul său cabinet va promova o politică de nor
malizare a situației politice 
anacronice.

interne și lichidare a structurilor

bilanțul realizării 
de stat pe primul 
al anului 1974, 

de Miniștri al R.D.

în acest context, el a relevat 
necesitatea creării unui Consiliu 
de reforme structurale, care ur
mează să elaboreze și sâ pre
zinte, în termen de 180 de zile, 
proiectul organizării „statului 
modern bolivian".

bordul stafiei
orbitale sovietice rrSaliut-3"

Cosmonauții sovietici Pavel Popovici 
la bordul stației orbitale ,,Saliut-3", au 
de ore, o serie de experimente tehnice legate de punerea la ' 
punct și verificarea sistemelor de bord perfecționate și a apa- ■ 
ratajului laboratorului cosmic. Intre altele, a fost experimentat 
un instrument optic, care permite să se efectueze observații 
asupra stării părților componente ale stației și să se transmită 
pe P-ămint. prin televiziune, imaginile astfel obținute. In ace
lași timp, au fost puse la punct o serie de detalii ale sistemului 
de legătură prin radio cu Terra și s-au efectuat cercetări asu.- 
pra parametrilor atmosferei din compartimentele stației.

Pe parcursul zilei de lucru, cosmonauții alternează munca de 
cercetare susținută cu scurte perioade de odihnă și. exerciții 
fizice.

Marți la ora 12,00, ora Bucureștiului. stația cosmică pilotată 
,.Saliut-3" efectuase 73 de rotații în jurul Pămintului, relatează 
agenția T.A.S.S.

și Iuri Artiuhin, aflatl 
efectuat, în ultimele 24

Potrivit agenției Reuter, 
citează 
printre 
net se află și organizarea 
alegeri

Referindu-se, la rîndul lor, la 
constituirea acestui guvern în 
exclusivitate militar în Bolivia, 
generalii Carlos Alcoreza, 
mandantul forțelor armate 
restre, și Oscar Adriazola, 
mandantul aviației boliviene, au 
declarat că măsura a fost dicta
tă de declanșarea unei crize po
litice irtterne, care amenința sta
bilitatea guvernului!

★
Luna trecută, s-a creat o sta

re de tensiune in viața politică 
a Boliviei datorită accentuării 
contradicțiilor dintre forțele po
litice civile și militare. Pre
ședintele Boliviei a inițiat, în 
acea perioadă, o serie de vizite 
la diverse garnizoane din inte
riorul țării. Totodată, a purtat 
convorbiri cu reprezentanții mai 
multor partide politice bolivie
ne. Potrivit agențiilor de presa, 
majoritatea interlocutorilor s-au 
pronunțat pentru organizarea de 
alegeri generale in 1975.

care 
surse guvernamentale, 
obiectivele noului cabi- 

de
generale în 1975.

co- 
te- 
co-

Făcînd 
planului 
semestru 
Consiliul 
Vietnam a constatat că în a- 
gricultură, recoltarea culturi
lor de orez de primăvară și 
vară se apropie de sfirșit și 
că unele localități au reali
zat sau depășit planul în 
ceea ce privește randamen
tul și producția globală. In 
industrie, mai multe ramuri 
și întreprinderi și-au înde
plinit planul pe primul se
mestru, în special în ramu
rile extracției de cărbune, 
producției de energie electri
că și în întreprinderi ale 
industriei ușoare. S-au în
registrat, de asemenea, pro
grese în domeniile transpor
turilor și comunicațiilor.

Consiliul de Miniștri apre
ciază că. în pofida numeroa
selor dificultăți intilnite la 
începutul anului și datorate 
sechelelor războiului și, în 
parte, timpului puțin favora
bil, muncitorii, țăranii coo
peratori, cadrele științifice 
și tehnice, masele muncitoa- 

depus 
mate- 

celei

re, în general, au 
mari eforturi pentru 
rializarea 
de-a 22-a plenare a C.C. al 
Partidului
din Vietnam și îndeplinirea 
planului de stat pe 1974.

rezoluției

celor ce Muncesc
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• MARȚI după-amiază, pri
mul ministru al Portugaliei, 
Adelino da Palma Carlos, și-a 
prezentat demisia președintelui 
Antonio de Spinola. Demisia 
s-ar datora, informează Asso
ciated Press, „refuzului pre
ședintelui și al Consiliului de 
stat de a acorda guvernului 
toate împuternicirile cerute de 
primul ministru".

• Remaniere în Ban 
gladesh

o PRIMUL ministru al Repu
blicii Bangladesh. Mujibur Rah- ’ 
man, a procedat la o remaniere 
guvernamentală după demisia a 
șase membri ai cabinetului și a 
trei miniștri de stat. în cabine
tul remaniat premierul Mujibur 
Rahman deține și portofoliile a- 
părării, planificării, construcții
lor navale, informațiilor și 
transporturilor aeriene.

La Universitatea din Bonn 
a avut loe un simpozion de
dicat celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, 
în cadrul simpozionului au 
fost prezentate referate pe 
temele „politica culturală 
românească", „probleme ale 
învățămîntului actual", „în- 
vățămintul pentru naționali
tatea germană din Româ
nia".

Au participat profesori u- 
niversitari, docenți și stu- 
denți.

* PREȘEDINTELE 
lui, Luis Echeverria, 
at, cu prilejul unei 
de presă, necesitatea

• AGENȚIA P.A.P. infor
mează că în urma convorbirilor 
desfășurate între Agostino Ca- 
saroli, secretarul 
pentru problemele 
Vaticanului, și Jozef 
junct al 
externe 
convenit 
de lucru 
vernul Poloniei și Vatican.

• Nicosia : sprijin gu 
vernului

Consiliului 
publice al 
Czyrck, ad- 

afacerilor 
s-a

ministrului
al R. P. Polone, 

stabilirea unor contacte 
permanente între gu-

• PRINCIPALELE organizații 
sindicale și obștești din Cipru, 
printre care Federația panciprio- 
tă a muncii, Uniunea țăranilor 
ciprioți și altele, au dat publici
tății o declarație comună în care 
își exprimă sprijinul pentru e- 
forturile guvernului de a lichida 
activitățile teroriste în insulă și 
de a normaliza situația din țară, 
întregul popor cipriot, relevă 
declarația, trebuie să fie gata 
să dea o ripostă hotărîtă forțe
lor reacționare.

Mexicu- 
a sublini- 
conferințe 

întăririi

unității țărilor latino-america- 
ne pentru apărarea , resurselor 
naturale. Șeful statului mexi
can a arătat că bogățiile na
turale ale țărilor de pe conti
nent sînt supuse deseori o- 
perațiunilor de speculă, ceea 
ce reclamă stabilirea unor 
sisteme de relații, înțelegeri și 
acorduri, in vederea desfacerii 
acestor produse pe piața mon
dială de către producătorii di- 
recți.

• Convorbirile franco- 
vest-germane

• LA BONN au .luat sfirșit 
consultările la nivel înalt franco- 
vest-germane, prilejuite de vi
zita în R.F.G. a 
Franței, Valery 
taing. In cursul 
dintre șeful statului francez și 
cancelarul federal Helmut 
Schmidt a fost abordată o gamă 
largă de probleme privind rela
țiile bilaterale, îndeosebi măsu
rile de combatere a inflației, si
tuația actuală din Piața comună 
și relațiile ei cu S.U.A. și țările 
arabe, criza energetică și impli
cațiile acesteia asupra economii
lor țărilor occidentale.

Această ■serie de întrevederi 
reprezintă primele consultări o- 
ficiale la nivel înalt franco-vest- 
germane. după preluarea func
țiilor lor de către președintele 
Valery Giscard d’Estaing și can
celarul Helmut Schmidt.

• LA BELGRAD a avut loc 
prima ședință a Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Co-

' muniștilor din Iugoslavia, prezi
dată de Stane Dolanț, secreta
rul Comitetului Executiv al Pre
zidiului. Pe ordinea de zi'a pri
mei ședințe de lucru a Prezi
diului s-a aflat examinarea unui 
document privind rolul social, 
sarcinile și modul de organizare 
a sindicatelor din Iugoslavia.

președintelui
Giscard d’Es- 
întrevederilor

Partidul Liberal al pre
mierului Pierre Elliott 
Trudeau a reușit să cîș- 
tige alegerile anticipate 
de la 8 iulie, obținind 
majoritatea absolută în 
Camera Comunelor. 
Victoria lui Trudeau redă 
Canadei stabilitatea po
litică — cea economică 
își așteaptă soluționarea.

Rezultatele 
ale alegerilor

Potrivit rezultatelor definiti
ve, dar neoficiale, ale scrutinu
lui de duminică pentru reînnoi
rea a 130 din cele 252 de man
date ale Camerei Consilierilor
— Camera Superioară a Dietei
— Partidul Liberal Democrat 
de guvernământ a obținut 62 
de mandate, cu două mai puțin 
decit. cele cu care a intrat în 
competiția electorală. Astfel, 
numărul total al mandatelor 
P.L.D. în Camera Consilierilor 
se ridică la 126, ceea ce repre
zintă jumătate dim totalul lo
curilor. La aceste 62 de man
date se adaugă încă trei, obți
nute de membri ai partidului 
de guvemămîntț dar care s-au 
prezentat 
pendenți.

Partidul 
obținut 28 
mai mult 
s-a prezentat

la alegeri ca inde-

Socialist Japonez a 
mandate, ou trei 

i de cele cu care 
la acest scrutin,

de i 
față

91 de persoane ucise, 14 dis
părute și 134 rănite — acesta 
este bilanțul taifunului „Gilda", 
care s-a abătut duminică și luni 
asupra regiunii vestice a Japo
niei, anunță țin comunicat

neoficiale 
din Japonia

ofi-

cial dat publicității marți dimi
neața la Tokio. Taifunul „Gil- 
da“ este considerat cel mai de
vastator din actualul sezon. In 
fotografie, o imagine dintr-o lo
calitate bintuită de acest taifun.

Sesiunea extraordina-
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legerile de la 8 iu
lie deveniseră ne
cesare, la numai un 
an și jumătate de 
la data ultimului 
scrutin, datorită si

tuației dificile în care se afla 
guvernul. In urma alegerilor 
generale de la 30 octombrie 1972, 
Partidul Liberal ieșise învingă
tor, dar cu un avans de numai 
două mandate (109 la 107) asu
pra principalului partid de opo
ziție — conservatorii — și foarte 
departe de majoritatea absolută 
necesară pentru asigurarea ca
pacității de guvernare. Cum 
pentru o coaliție eu alte partide 
condițiile nu erau întrunite, 
Trudeau se decisese, după con
tacte prealabile cu conducerea 
Partidului Nou Democratic (la
burist), să formeze un guvern 
minoritar. Cită vreme sprijinul 
celor 31 de deputați neo-demo- 
craiici în Camera Comunelor de 
Ia Ottawa a funcționat, activi
tatea cabinetului Trudeau s-a 
desfășurat relativ normal. La 
începutul lunii mai a.c„ opozi
ția conservatoare a introdus insă 
o moțiune de neîncredere în po
litica bugetară a guvernului, că
reia i s-au alăturat și deputății 
neo-democrați. Pus în inferiori-

țSțnema
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INTEGRANTĂ A SECURITĂȚII MONDIALE
Lucrările Conferinței de la Geneva

Grupul de lucru creat de Comitetul de coordonare pentru 
redactarea Declarației asupra legăturii securității și cooperării 
în Europa cu securitatea și cooperarea în Mediterană a conti
nuat examinareă celor două proiecte prezentate de delegațiile 
Italici și, respectiv, ale Ciprului, Maltei și Iugoslaviei, sub pre
ședinția șefului delegației române, ambasadorul Valentin Lipatti.

Referindu-se la raporturile 
dintre securitatea și cooperarea 
în. Europa și în zona Mării Me- 
diterane, delegatul român Ion 
Diaconu a subliniat necesitatea 
accelerării eforturilor statelor 
participante pentru atingerea 
obiectivelor conferinței, conce- 
pind securitatea europeană ca 
parte integrantă a securității 
mondiale. El a insistat asupra 
necesității aplicării față de sta
tele mediteraneene nepartici
pante la conferință, ca și față 
de celelalte state ale lumii, a 
principiilor privind relațiile 
mutuale, care vor fi elaborate 
în cadrul conferinței, citind în 
acest sens Declarația solemnă 
comună a Republicii Socialiste 
România și a Republicii Arabe 
Egipt, semnată la 30 iunie 1974 
la București, de președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, prin care cele 
două țări proclamă voința lor 
comună de a fundamenta rela
țiile dintre ele pe principiile 
dreptului internațional. Delega
tul român a sprijinit propuneri
le referitoare Ia luarea în con
siderare a intereselor și obiec
tivelor dezvoltării economice și 
sociale a țărilor în curs de dez
voltare din această regiune, 
subliniind solidaritatea Româ- 
nlei, ca țară confruntată cu

probleme similare, cu eforturi
le acestor țări.

AU mai luat cuvîntul repre
zentanții Belgiei, Spaniei și Iu
goslaviei. Ei au subliniat com
plementaritatea celor două pro
iecte și interesul pentru elabo
rarea unui document corespun
zător în această problemă.

La propunerea ambasadorului 
Valentin Lipatti, în calitate de 
președinte al ședinței, s-a tre
cut in mod efectiv la redacta
rea dispozitivului acestui do
cument, abordîndu-se în primul 
rînd problema principiilor apli
cabile in relațiile dintre țările 
participante la conferință și cele 
neparticipante riverane Medite- 
ranei, respectiv a angajamen
tului pe care trebuie să și-l a- 
sume statele participante în 
această privință.

Pentru încheierea cit mal 
grabnică a celei de-a doua eta
pe a Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa și 
desfășurarea celei de-a .treia e- 
tape a ei la cel mai înalt ni
vel s-au pronunțat particlpanții 
la conferința sindicală interna
țională desfășurată în orașul 
finlandez Rovaniemi, în cadrul 
Zilelor păcii manifestare la 
care sînt reprezentate, la nivel 
sindical, zonele situate dincolo 
de Cercul Polar ale Finlandei, 
Suediei, Norvegiei și Uniunii 
Sovietice.

Bombardament israelian 
asupra unor porturi libaneze

BEIRUT. — Primul ministru 
libanez, Takieddine Solh, a a- 
nunțat luni seara declanșarea de 
bombardamente navale israelie- 
ne asupra unor porturi libaneze. 
„Nu au avut loc operațiuni ale 
fedainilor pentru a justifica o 
asemenea agresiune", a adău
gat el. ’

Ministerul Apărării al Libanu
lui a dat publicității un comu
nicat în care se arată că tirul 
navelor israeliene a scufundat 
21 de ambarcațiuni de pescuit 
și că o încărcătură explozivă a 
rănit un civil în portul Sidon. 
Comunicatul afirmă că artile
ria de coastă libaneză a deschis 
focul și a forțat navele israe
liene să se retragă.

Agenția palestiniană de presă 
„Wafa“ a anunțat că paralel cu

atacul naval, un grup de militari 
israelieni a încercat să se in
filtreze în regiunea portului Tyr 
și să arunce în aer debarcade
rul. Forțele de apărare ale mi
liției palestiniene, în cooperare 
cu armata libaneză, au ripostat 
acestor atacuri.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt militar israelian a anun
țat că, luni seara, vase militare 
israeliene au atacat trei mici 
porturi de pe țărmul Libanului
— Tyr, Sidon și Ras El Shaik
— scufundînd circa 30 de ambar
cațiuni. Operațiunea, a adăugat 
purtătorul de cuvînt, a fost con
cepută ca urmare a infiltrării 
unor membri ai rezistenței pa
lestiniene în nordul Israelului și 
a numeroase indicii de sabotaj 
naval.

Reviriment liberal 
în scrutinul canadian

tate în parlament, Trudeau a 
decis organizarea de noi alegeri. 
Hoiărirea întrunise și asenti
mentul conservatorilor, care re- 
făcuseră o parte din terenul 
pierdut și, mizind pe nemulțu
mirea provocată de dificultățile 
economice ale guvernului, spe
rau să revină la conducerea tre
burilor țării.

Spre deosebire de 1968 — anul 
venirii Ia putere a partidului lui 
Trudeau — liderul liberal și-a 
axat campania electorală pe 
probleme concrete ale situației 
economice și sociale, accentuind 
măsurile care trebuie luate,

Candidații liberali- au ’ cîș- 
tigat 140 de mandate din 
cele 264 ale Camerei Co
munelor, față de 109 cite au 
obținut in alegerile desfășu
rate în 1972.

Partidul Conservator a 
obținut 95 de mandate, față 
de cele 107 ciștigate i'n 1972, 
Partidul Nou Democrat 16 
locuri, fată de 31, iar Par
tidul Creditului Socia-l — 12 
mandate, față de 15 obținute 
acum doi ani.

după părerea sa, pentru comba
terea inflației, funcționarea mai 
bună a economiei, pentru ate
nuarea efectelor inflației asupra 
situației familiilor cu venituri 
mici. Președintele Partidului 
Conservator. Robert Lome Stan
field, preconiza înghețarea pre
țurilor și salariilor. Sondajele de 
opinie, care situau in iunie la 
egalitate de puncte principalele 
două partide, au arătat in con
tinuare o 
beralilor. 
confirmat 
partidul 
reușind să reciștige în provincia 
cheie Ontario (cea mai populată 
și cea mai dezvoltată a țării) o 
mare parte a mandatelor pier
dute în 1972 în favoarea conser-

evoluție favorabilă li- 
Rezultatele finale au 
revirimentul liberal, 
premierului Trudeau

valorilor și să-și îmbunătățească 
pozițiile în Quebec și provinciile 
atlantice. (Aflat la a treia in- 
fringere, Stanfield ar putea fi 
silit să se retragă).

„Avem in fața noastră patru 
ani de stabilitate", declara lide
rul liberal la anunțarea rezulta
telor finale ale alegerilor. Pe 
plan politic, Trudeau dispune 
acum de majoritatea parlamen
tară necesară pentru a-și pune 
în aplicare programul de guver
nare. întrebarea care se pune 
este însă dacă programul său 
economic și social va izbuti să 
facă față dificultăților de pe 
frontul economic, îndeosebi pre
siunii fenomenelor inflaționiste. 
Rata de creștere a costului vie
ții a depășit cota de 10 la sută 
anual — cea mai înaltă din ulti
mele două decenii. La aceasta 
se adaugă efectele crizei ener
getice și problema mai veche a 
apărării intereselor economiei 
naționale, a reducerii influenței 
capitalului străin. Programul 
economic al Partidului Liberal 
cuprinde stimulente pentru creș
terea producției de bunuri ali
mentare, instituirea controlului 
asupra prețului petrolului, în
ființarea unei corporații petro
liere de stat (pentru sporirea 
participării canadiene în acest 
important sector economic), dez
voltarea producției de petrol și 
construirea unei conducte petro
lifere din zonele producătoare 
occidentale spre provinciile esti
ce, concesii fiscale pentru indus
tria națională comparativ cu so
cietățile străine.

In ultimă analiză, stabilitatea 
politică promisă de Trudeau va 
depinde de rezultatele politicii 
economico-sociale a guvernului 
său, de măsura în care fenome
nul inflaționist va putea fi com
bătut fără efectele neplăcute 
care apar în asemenea cazuri în 
economia dominată 
stagnarea economică 
șomajului.

de capital : 
și creșterea

BAZIL ȘTEFAN

CUL MARE DIN MOSCOVA — ora 
19,30.

totalizînd 62 de mandate în 
mera Consilierilor. Presa 
Tokio subliniază, în același 
timp, progresele semnificative 
înregistrate de Partidul Comu
nist din Japonia, care a obținut 
13 mandate față de cele 4 avute 
anterior, deținînd în total 20 de 
mandate în Camera Consilieri
lor.

în ce privește celelalte par
tide din opoziție, Komeito a 
obținut la acest scrutin 14 man
date, avind astfel 24 de locuri 
în Camera Superioară a Dietei, 
iar Partidul Socialist Democra
tic a obținut 5 mandate, deținînd 
acum în total 10 mandate în Ca
mera Consilierilor. Partide
lor minore le-a revenit 1 man
dat, iar candidații care s-au 
prezentat la scrutin pu platfor
me independente au obținut 7 
mandate, dintre care trei au 
revenit unor membri ai P.L.D.

ră a parlamentului
etiopian

• LA 9 IULIE, Parlamen
tul Etiopiei s-a reunit în se
siune extraordinară pentru 
discutarea propunerilor refe
ritoare la o serie de reforme 
legate de schimbări în struc
tura puterii de stat și demo
cratizarea vieții în țară. In a- 
ceeași zi, forțele armate au 
pus în afara legii persoanele 
acuzate de corupție și de a- 
buzuri, care se ascund pentru 
a nu fi arestate. De aseme
nea, armata și poliția au tre
cut la dezarmarea detașa
mentelor armate aflate în 
slujba unor mari proprietari 
de păminturi.

CLEOPATRA: Patria (orele 9,30; 
15, 19).

DUEL PE AUTOSTRADA: Sala 
Palatului (orele 17,15; 19,30); Capi
tol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) ; Casa Filmului (orele 10;
12,15; 15,45; 18; 20,15); Scala (orele 
8,30; 10.30; 12.30; 14,30; 16.45; 19;
21,15).

CAPCANA: Lumina (orele 9; 
11,15; 13.30).

ADAM ȘI EV A IN CONFLICT: 
Lumina (orele 16; 18.15; 20,30).

VANDANA: Luceafărul (orele 9; 
12.30; 16; 19,30); București (drele 
8.30: 11,30; 14,30; 17.30; 20,15); Fa
vorit (orele 9.15; 12,15; 16,15; 19,15); 
Grădina București (ora 20,45); 
Grădina Doina (ora 20.15); Gră
dina Dinamo (ora 20,15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ: Festival (orele 9: 11,30; 13,45; 
16,15; 18.45: 21,15); Feroviar 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 
Gloria (orele 11.15, 13.30;
18,30); Grădina Festival (ora 
Grădina Titan (ora 20,30).

FACEREA LUMII: Gloria
8.45) .

INIMA PE FRlNGHIE: Doina 
(orele 11.15; 13,15; 16; 18,15; 20,30);

(orele 
20,30);
16.15; 

20,15);

(ora

Program de desene animate Ia ora 
9 45.

LADY CAROLINE: Central (orele 
9,30; 12: 14,30;------ -------

LA EST DE 
rele 9,15; 12: 
Bucegi (orele 
Bucegi (ora 20,30).

ASEDIU CU SURPRIZE: Grivița 
(orele 9;T1,15; 13,30;16; 18.15: 20.30); 
Moșilor (orele 16; 18; 20); Grădina 
Moșilor (ora 20.30).

BALADA SOLDATULUI: Viito
rul (orele 15.30; 18: 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Buzești (ora 9).

AFACEREA DOMINICI: Buzești 
(orele 11,15; 13,30: 16: 18.15: 20.15); 
Grădina Buzești (ora 20.30).

CEATA: Excelsior (ora 9).
JOE LIMONADA: Tomis (orele 

9:' 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20,15): Ex
celsior (orele 11.15: 13,30: 16; 18,15; 
20,30): Grădina Tomis (ora 20.30).

CĂLUȚUL ROIB: Drumul Sării 
(orele 15.30; 18: 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI: Cotro- 
ceni (orele 14; 16; 18; 20).

A TTRÂI PENTRU IUBIRE: F1O- 
reasca (orele ' 15.30; 18; 20.15).

PROPRIETARII: Miorița (ora 
8.45).

17,30; 20,15).
JAVA: Victoria (o- 
14.45; 17,45. 20 30); 
15.30: 18); Grădina

CHITTY, CHITTY, BANG 
BANG: Miorița (orele 10,30; 13 30; 
16,30; 19,30).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Volga (orele 9.30; 11,30; 13,30; 16; 
18: 20).

CONTESA WALEWSKA: Arta (o- 
rele 15; 17,30; 20); Flamura (orele 
11: 13,15; 15.45: 18; 20,15); Grădina 
Arta (ora 20,15); Grădina Aurora 
(ora 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE ORA
ȘULUI: Flamura (ora 9).

APAȘII: Dacia (orele 9; 11.15; 
13,30: 16: 18.15: 20,30),.

UN COMISAR ACUZĂ: Vitan 
(orele 15,30; 18; 20.15); Grădina Vi
tan (ora 20.30).

ȘAPTE PĂCATE: Melodia (orele 
9; 11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30): Mo
dern (orele 9: 11.15: 13.30; 16: 18; 
20): Grădina Modern (ora 20.30).

CE DRUM SĂ ALEGI: Lira (o- 
rele 15.30: 18; 20,30); Grădina Lira 
(ora 20,15).

CĂPITANUL NEGRU: Flacăra 
(orele 15,30; 13: 20.30).

FRAȚII JDERI: Ferentari (orele 
15,30; 19).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ: Popular (orele
15,30; 18; 20.15).

PĂCALĂ: Crîngași (orele 16; 
18.15),

CIDUL: Munca 
15.30: 19).

CAT BALLOU: 
14,30; 16,30; 18 30; 
(orele 16; 18: 20).

(orele 9; 12,30;

Cosmos (orele 
20,30) ; Rahova 

țutcic iu, IO, kSU).
FARSĂ TRAGICĂ: Progresul (o- 

rele 15,30; 17,45; 20).
IARNA FIERBINTE: Pacea (o- 

rele 15.45; 18; 20,15).
VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 

Unirea (orele 16; 18,15); Grădina 
Unirea (ora 20,30).

IVAN KONDAREV: înfrățirea (o- 
rele 15.30: 19).

Teatrul de Comedie: N1CNIC — 
ora 20.3.0;' Ansamblul „Rapsodia 
Româriă": ȚARĂ BOGATĂ-N
FRUMUSEȚI — ora 18.30: A.R.I.A. 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
CONCERT EXTRAORDINAR SUS
ȚINUT DE MAREA ORCHESTRĂ 
A MUNICIPALITĂȚII DIN 
BUENOS AIRES — ARGENTINA 
— ora 20; Circul „București": CIR-

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 

limba engleză. 10.30 Curs de lim
ba rusă. 11.00 Vîrstele peliculei _
magazin de cultură cinematogra
fică. 11,55 Legile țării — legile 
noastre. 12,05 Biblioteca pentru 
toți. 16,00 Curs de limbă germană. 
16,30—17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex. 17,35 Jurnal de bord.
Emisiunea prezintă pionieri și 
U.T.C.-iști care au îndrăgit dru
meția. 17.55 Muzica — emisiuna de 
actualitate muzicală. 18,15 La vo
lan. 18.30 Film serial pentru copii. 
18,55 Tragerea pronoexpres. 19,05 
Tribuna TV. 19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. « La cotele Anu
lui XXX. 20.00 Reflector. 20,15 Pu
blicitate. 20.20 Telecinemateca. Ci
clul „Vedete de neuitat". Gloria 
Swansen în „Bulevardul amur
gului". Premieră pe țară. 22.15 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Panoramic științific. 20,30 
De pe scenele lirice ale țării. 21,15 
Telex. 21.20 Prin muzee, și expo
ziții. 21.40 Armonii intime.
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