
in spiritul hotăririlor Conferinței Naționale
a P.C.R. din 19-21 iulie 1972 .

Proletari din toate țările, uniți-vă!

TÎNĂRA GENERAȚIE
MUNCEȘTE CU DEVOTAMENT
PENTRU PROGRESUL PATRIEI
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Țelul fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român este 
asigurarea progresului patriei, 
a bunăstării întregului popor, 
înfăptuirea acestui țel necesită, 
în actuala etapă istorică pe care 
o străbatem, un avînt tot mai 
puternic în activitatea econo
mică și social-politică, impulsio
narea continuă a dezvoltării for
țelor de producție, sporirea ra
pidă a avuției naționale, perfec
ționarea organizării societății 
etc. Sintetizind, în temeiul unei 
analize profund științifice a 
vieții economico-soeiale a pa
triei, cerințele imediate și de 
perspectivă pe care le implică 
realizarea acestor importante 
obiective, secretarul general al 
partidului a trasat, în Raportul 
prezentat la Conferința Națio
nală din 19-21 iulie 1972, coor
donatele principale ale progre
sului țării în cursul actualului 
cincinal și liniile directoare ale 
dezvoltării în perspectivă a so
cietății românești. „Să facem to
tul — rostea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna Confe
rinței, — pentru a fi demni de 
istoria glorioasă a poporului 
nostru, să putem spune întot
deauna că nu am precupețit ni
mic pentru a făuri un viitor 
demn națiunii noastre socialiste. 
Să lăsăm generațiilor viitoare, 
urmașilor urmașilor noștri, un 
viitor minunat, comunist**.

Conferința Națională a dat o 
înaltă apreciere șl a aprobat 
întru totul raportul prezentat de 
secretarul general al partidului 
— lnsuflețitor program care 
prefigurează o etapă istorică de 
importanță decisivă pentru pre
zentul și viitorul poporului nos
tru : făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România.

Desfășurlndu-și lucrările la 
jumătatea celui de-al doilea 
an al actualului cincinal — a-

vlnd deci ca reper important 
rezultatele obținute în anul 
1971 și în primele sase luni ale 
anului 1972, precum și angaja
mentele asumate de oamenii 
muncii din întreaga țară, pe 
baza unei analize realiste pri
vind rezervele existente, care 
au evidențiat posibilitatea unei 
creșteri economice mai substan
țiale decît s-a prevăzut inițial 
— Conferința Națională a adop
tat o rezoluție în care se subli
niază că „îndeplinirea înainte 
de termen a planului cincinal 
reprezintă un imperativ major 
al accelerării dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării noastre, în 
interesul avintului general al 
construcției socialiste, al ridică
rii mai rapide a nivelului de 
trai al poporului**. Răspunsul 
întregului popor la chemarea 
partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a îndeplini cinci
nalul înainte de termen s-a 
concretizat, în perioada care 
a trecut de la Conferința Na
țională, în nenumărate schim
bări pozitive privind organiza
rea muncii și a producției, ri
dicarea nivelului tehnic și ca
litativ al întregii activități eco
nomice. Ziarele publică cu re
gularitate vești privind impor
tante depășiri de plan în uni
tăți industriale și agricole, în 
construcții.

La locurile lor de muncă, ti
nerii patriei fac totul pentru a 
da viață hotăririlor partidului, 
pentru a înfăptui în condiții op
time îndatoririle ce le revin în 
colectivele în care lucrează. 
Desfășurîndu-se în spiritul che
mării lansate de Conferința Na
țională, întrecerea „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen'* a- 
duce tînăra generație în primele 
rinduri ale luptei pentru creș
terea eficienței economice, pro

movarea mai rapidă a progre
sului tehnic, extinderea mecani
zării și automatizării, organiza
rea pe baze științifice a produc
ției și a muncii în fiecare între
prindere. Perjit.ru tineri, munca în 
folosul societății, acțiunea con
cretă, în spirit revoluționar, în 
înfăptuirea cu strictețe a sarci
nilor de producție reprezintă 
principale îndatoriri care le mo
bilizează plenar energia, com
petența, elanul specific vîrstei. 
Eforturile lor se concretizează 
în tot mal multe produse fizice 
necesare economiei, pentru sa
tisfacerea cerințelor interne și 
pentru export, produse care să 
contribuie efectiv la creșterea a- 
vuției naționale și a venitului 
național. Este un act de con
știință, un mod de acțiune în 
spiritul Programului adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971 privind educa
rea politico-ideologică a ma
selor, dezvoltarea conștiinței 
socialiste, pe care Conferința 
Națională l-a adoptat ca pro
gram propriu.

Pentru tineretul patriei, la 
fel ca pentru întregul nostru 
popor, programul elaborat de 
Conferința Națională privind 
dezvoltarea României în urmă
torii ani și în perspectivă în
seamnă un îndemn la activi
tate neobosită, la muncă rod
nică, fiind clar că in primul 
rînd tînăra generație este che
mată să dea viață acestei 
perspective. Și se poate a- 
firma că tineretul, prin anga
jarea sa efectivă în viața țării, 
prin avîntul cu care muncește 
în toate domeniile activității 
economico-sociale, îndreptățește 
încrederea cu care l-a investit 
partidul, întregul popor, de a fi 
participant activ la înfăptuirea 
construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ADRIAN VASILESCU

Inițiative, angajare, împliniri
Spiritul gospodăresc în acțiune

Perfecționarea utilajelor și instalațiilor vechi, conceperea și 
construcția altora, cu parametrii tehnico-funcționali mai ridi
cați, constituie o preocupare permanentă pentru toți munci
torii și maiștrii atelierului autoutilare din cadrul întreprin
derii de stimă și produse din sîrmă Buzău. Dovadă sînt ci
frele de producție pe care le realizează acest colectiv în ul
timul timp : 10 milioane lei anul trecut și 12 milioane Iei — 
plan de producție pentru acest an. Un fapt care certifică înal
ta calitate a agregatelor ce se fabrică aici îl constituie și cola
borarea cu unele întreprinderi și institute de proiectare recu
noscute. Astfel, după un proiect al I.P.L.-București și cu 
concursul întreprinderii „23 August**, a fOst construită o in
stalație de recoacere intermediară, obiectiv care se află deja 
în faza de montaj.

In același spirit al autoutilării, al perfecționării continue a 
procesului de producție prin eforturi proprii, la I.S.P.S., au fost 
concepute și construite două cuptoare de recoacere a sîrmei 
pentru șuruburi, agregate aduse din import, pînă acum, un cup
tor static pentru calcinarea electrozilor, precum și o serie de 
mecanisme și dispozitive la secția plase sudate. Economii de 
milioane lei valută.

PAVEL PERFIL

0 nouă unitate bîrlădeană
A intrat In funcțiune la Bîrlad o importantă unitate eco

nomică : întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de 
măsură. Prin această premieră se deschide un domeniu cu 
totul nou și de mari perspective în industria construcțiilor de 
mașini de la noi din țară. Nomenclatorul meseriilor din indus
tria republicană va trebui completat cu încă una : montator de 
aparatură de automatizare cu semnal pneumatic. O parte în
semnată din aparatura de automatizare folosită in industria 
chimică și în industria de autovehicule rutiere și material ru
lant, care pînă acum se importa, Va fi furnizată de această nouă 
unitate birlădeană.

IUSTIN MORARU

Din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Marii Adunări Naționale»

Pretutindeni unde 11 intilnim, efortul tinerei generafii are un 
unic fi mare scop: acela de a dovedi că tineretul este, intr-adevăr, 
așa cum îl îndeamnă însuși genericul întrecerii uteciste, un 'fac
tor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

Consiliului de
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român, 
Marea Adunare Națională, 
Consiliul de Stat, Consiliul 
de Miniștri anunță c.u pro
fundă durere încetarea din 
viață, în ziua de 18 iulie 
a.c., a tovarășului Miron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste 
România, vechi militant al 
mișcării comuniste și mun
citorești revoluționare din 
țara noastră, fiu credincios 
al partidului și al poporului 
român, luptător devotat 
pentru cauza socialismului, 
pentru întărirea și înflori
rea patriei noastre.

Stat, Consiliului de Miniștri

FAPTE DE MUNCĂ DIN CRONICA MARII ÎNTRECERI

Astăzi sosește în România președintele Republicii 
Sierra Leone, dr. Siaka Probyn Stevens,

BUN VENIT
Înaltului OASPETE

ARAD — Să nu se uite 
un element decisiv

e SIDERURGIȘTII COMBINATULUI DIN 
HUNEDOARA au înscris de la începutul 
anului în cronica întrecerii socialiste o depă
șire a prevederilor de plan de peste 70 mili
oane lei la producția globală și 86 milioane 
lei la producția marfă. Aceste valori se re
găsesc in producerea și livrarea peste preve
deri a mai mult de 105 000 tone de cocs me
talurgic, fontă, oțel și laminate finite. Ei au 
îndeplinit și depășit astfel angajamentele a- 
sumate pe întregul an în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei și a 
Congresului al XI-lea al partidului.

Creșterea producției valorice și fizice este 
rezultatul folosirii unor metode și tehnologii 
avansate de lucru, care au condus la reali
zarea celor mai ridicați indici de utilizare a 
agregatelor cunoscuți în istoria combinatului.

• PE ȘANTIERUL SISTEMULUI HIDRO
ENERGETIC-SOMEȘ se înregistrează, in a- 
ceastă perioadă premergătoare marilor eve
nimente ale anului, cel mai înalt ritm de 
lucru. La unele obiective de bază, termenele 
de execuție au fost mult devansate. Aducțiu- 
nea principală Mărișelu, de pildă, se apropie 
de momentul străpungerii. Pînă acum s-a

înaintat în roca dură cu 1 650 m în plus față 
de grafic. La barajul Fintînele, cel mai ma
re din cadrul complexului, s-au depus mai 
bine de 100 000 mc arocamente peste preve
derile planului la zi. Aici se efectuează blin- 
darea galeriei de golire și montajul unor 
vane.

In același timp, jos, la centrala Tarnița, a 
doua turbină a trecut cu bine probele de 
apă, iar primul grup, de 22,5 MW, a pulsat 
în sistemul energetic național pînă în pre
zent 20 milioane KW/ore.

• NUMĂRUL UNITĂȚILOR INDUSTRIA
LE DIN JUDEȚUL SUCEAVA care și-au 
onorat pînă acum sarcinile de plan revenite 
pe patru ani ai cincinalului se ridică la 25. 
Intre colectivele ce s-au aliniat recent celor 
care lucrează în contul anului 1975 se nu
mără cel al Autobazei de transporturi auto 
Suceava.

Avansul creat va permite conducătorilor și 
tehnicienilor auto să îndeplinească indicato
rii cincinalului pină în luna mai 1975.

(Agerpres)

SPOIll

Astăzi sosește In România, 
dr. Siaka Probyn Stevens, pre
ședintele Republicii Sierra Leo
ne, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, va 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

Inscriindu-se în cursul ascen
dent pe care il cunosc relațiile 
dintre țările și popoarele noas
tre, vizita înaltului oaspete 
marchează un moment de sea
mă în dezvoltarea ne multiple 
planuri a colaborării bilaterale 
în interesul reciproc, cooperării 
internaționale.

Siaka Probyn Steven? s-a 
născut la 24 august 1905, în 
districtul Moyamba, provincia 
de sud din Sierra Leone. Ab
solvă „Academia Albert** din 
Freetown, continuîndu-sl stu
diile la ..Ruskin College** de la 
Oxford. La Londra studiază, de 
asemenea, problemele relațiilor 
industriale și sindicale.

Revenind în tară în 1923. dr. 
Siaka Stevens activează în a- 
paratul judiciar și apoi la Com
pania căilor ferate Pepel-Ma- 
rampa. Este unul dintre fonda
torii Sindicatului unit al mine
rilor. îndeplinind, timn de 15 
ani, funcția de secretar general 
al acestei organizații sindicale.

Desfășurînd o susținută acti
vitate social-politică, Siaka Ste
vens deține între 1948—1960 
funcții într-o serie de comitete 
guvernamentale, este ales în 
1951 de Adunarea Protectoratu
lui în Consiliul legislativ, deve
nind după aceasta, pentru o pe
rioadă de cinci ani. ministru al 
domeniilor, minelor si muncii. 
Ca lider adjunct al Partidului 
național al poporului, face par

te din delega
ția Frontului U- 
nit din Sierra 
Leone la con
vorbirile consti
tuționale din 
1960 de la Lon
dra privind a- 
cordarea inde
pendenței țării 
sale. Exprimin- 
du-și dezacor
dul față de în
țelegerile con
venite între Si
erra Leone și 
guvernul bri
tanic în dome
niul apărării, 
Siaka Stevens 
refuză să sem
neze documen
tele negocieri
lor, părăsește 
rîndurile Fron
tului Unit și 
fondează, îm
preună cu alți

(Continuare 
în pag. a Ill-a)

Astăzi, în jurul orei 18,30, posturile noastre de radio și 
de televiziune vor transmite direct de la Aeroportul inter
național București-Otopeni, ceremonia sosirii președintelui 
Republicii Sierra Leone, SIAKA P. STEVENS, care, la invi
tația președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, va face o vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

ORGANIZAREA MUNCII
Raportindu-se suprafața de 

grîu existentă în județul Arad, 
de circa 70 000 ha, la forța de 
muncă disponibilă — 344 de com
bine Gloria și 900 combine CtCs 
care pot realiza o viteză de îna
intare zilnică în lan de aproxi
mativ 600 ha — rezultă că prezen
ta campanie de recoltare a griu
lui se poate încheia în 12 zile. 
Producția bună de grîu, care se 
anunță din calculele estimative, 
trebuie pusă la adăpost cit mai 
repede pentru a nu pierde nici 
un bob din noua recoltă. Insta
bilitatea meteorologică din săp- 
tămîna precedentă, manifestată 
prin alternanța dintre vreme fru
moasă și ploioasă, a împiedicat 
înaintarea pe fronturi largi a 
combinelor. In schimb, săptămâ
na aceasta, datorită ameliorării 
in bună măsură a timpului, toa
te forțele au fost concentrate la 
recoltatul griului, care a început 
în toate unitățile agricole și co
operatiste din județul Arad. 
După cum .ni se spunea de la di
recția agricolă județeană, în pri
mele 4 zile de lucru intense au 
fost recoltate aproximativ 
15 000 ha.

La cooperativele agricole 
„Avîntul** — Pecica. „Mănăștur** 
— Peregu-Mare, Merca, pentru 
organizarea ireproșabilă a mun
cii la recoltat și transportul griu
lui la bazele de recepție, aproape 
o jumătate din producție a fost 
pusă la adăpost. Rezultate bune 
înregistrează și cooperativele a- 
gricole din Seitin, Pilu, Grăni- 
ceni, Șiria, unde peste 30 la sută

din suprafața cu grîu a fost re
coltată. La gradul actual de me
canizare se poate considera fără 
a greși cu nimic că succesul ac
tualei campanii depinde în ex
clusivitate de seriozitatea în 
muncă a mecanizatorilor și a 
conducătorilor proceselor de lu
cru, de modul în care potenția
lul tehnic și uman este folosit 
la capacitatea maximă, de mo
dul în care toate orele bune de 
muncă din zi sînt transformate 
în ore efective de recoltare.

Pe inginerul Dumitru Truță, de 
la cooperativa agricolă din Tîr- 
nava, l-am întilnit pe cîmp, unde 
2 Glorii și 5 combine CI, grupa
te pe o singură tarla, încheiau 
de recoltat 140 ha cu grîu.

în urma combinelor, presele e- 
chipate cu sănii evacuau paiele 
strînse în baloți de pe teren 
pentru a grăbi însămînțarea cul
turilor succesive.

La cooperativa agricolă Pere
gu-Mare 17 mecanizatori erau 
grupați în „flux continuu** —re

coltat. eliberat, pregătit teren, 
semănat. Dealtfel, pe întreg ju
dețul Arad au fost semănate a- 
proape 10 000 ha cu culturi suc
cesive, dintre care 1 300 ha cu 
porumb boabe și 500 ha cu le
gume, urmărind ca duminică să 
se încheie cele 2 categorii de 
culturi cu o depășire de plan

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a lll-a)

Astăzi, de la ora

14,00, pe terenul

Progresul din Capi

tală, în semifinalele

grupei A europene a

Cupei Davis

România-Franța 
pentru a cincea oară 

față in față
• SORȚII AU DECIS CA 

ÎN PRIMUL MECI DE SIM- 
PLU SĂ SE ÎNTÎLNEASCA 
ILIE NĂSTASEȘI FRANCOIS 
JAUFFRET, IAR IN CEA 
DE-A DOUA PARTIDĂ 
TOMA OVICI Șl PIERRE 
BARTHES.

• ÎN PARTIDA DE DU
BLU, ROMÂNIA VA FI 
REPREZENTATĂ DE NĂSTA- 
SE Șl ȚIRIAC, IAR FRANȚA 
DE JAUFFRET Șl BARTHES.

Perjit.ru
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— Ștraiful, folosit pentru fur
tul lemnelor din pădure, îmi ex
plica maior Viorcl Dobre, din 
serviciul economic al Miliției ju
dețului Bistrița-Năsăud, este un 
atelaj pe roți pneumatice. Se 
poate lungi sau scurta după buș
tean sau după sortimentul de 
cherestea pe care îl transportă.

Ștraiful se folosește îndeosebi 
pe Valea Bîrgăului (Livezile, Jo
senii Bîrgăului, Prundul Birgău- 
lui, Bistrița Bîrgăului). Materia
lul lemnos sustras de la munte, 
din parchete, este transportat la 
Instalații clandestine de debita
re ți purtat apoi mai departe 
spre județele de cîmpie. Pe Va
lea Someșului se apelează, în a- 
celași scop, la autofurgonetă, la 
camion ți chiar la vagonul de 
cale ferată.

Să vedem cum se desfășoară 
operațiunile. Există un H.C.M. 
care permite trocul cu lemn din 
pădurile proprietate particulară 
(lemnul poate fi astfel schim
bat la șes pe produse agricole). 
Pe de altă parte, ocoalele silvice 
practică In mod frecvent aron
dările. Bonurile de transport sau 
bonurile de repartiție devin, prin 
urmare, acte justificatoare și ele 
se află, de regulă, asupra unui 
delegat care le înregistrează la 
ocol sau la primărie pentru au
tentificarea dreptului de a tăia și 
de a duce la destinație cantitățile 
specificate. în acest moment a- 
par mijlocitorii. Ei se oferă să 
preia sarcinile delegatului res
pectiv, stabilind la mica înțele
gere prețul acestor servicii. Nu
mai că. după aceea, în locul 
cantităților legale sînt manipu
late, după bunul plac, cantități 
mai mari chiar decît dublul ce
lor admise. în scrisoarea de tră
sură, ca și în foile de parcurs 
cînd transportul se face pe șo
sea, este menționat, fără contro
lul vreunei autorități, numărul 
de metri cubi declarați de expe
ditor, organele C.F.R. de pildă, 
de la rampele de încărcare ne-

(SPORT • SPORT
Joi în nocturnă 1» Nisa, în 

cadrul semifinalelor campio
natului Internațional univer
sitar Ia fotbal echipa Româ
niei a intilnit reprezentati
va Luxemburgului. Fotbaliș
tii români au obținut victo
ria cu scorul de 4—0 (3—0) 
caiificindu-se pentru finală. 
Cele 4 puncte au fost mar
cate de I. Constantin (2), 
Mulțescu și Leșeanu.

Echipa masculină de hand
bal a Elveției, care se află de 
mai multe zile în țara noas
tră, va întîlni astăzi la Sibiu 
echipa României. Revanșa a- 
cestel partide se va desfășura 
duminică dimineața la Bra
șov.

între 1 și 4 august, la Ba
laton (Ungaria), va avea loc 
un turneu internațional de 
box. La această competiție 
vor participa și pugiliștll 
români Ion Gavrilă (51 kg). 
Jenei Vancea (54 kg), Adrian 
Turcitu (57 kg) șl Florian 
Ghiță (60 kg). Antrenorul 
echipei este Mihal Goanță.

★
Federația maghiară de box 

a anunțat că turneul interna
țional de Ia Eger va avea loc 
între 16 și 20 august. Fede
rația noastră va deplasa la 
această competiție o echipă 
completă, din care fac parte, 
printre alții, F. Ibrahim, M. 
Tone, P. Istrate, V. Didea, C. 
Văran și V. Lehăduș.

La Casa de cultură a ele
vilor șl studenților din Pi
tești, a fost inaugurată faza 
finală a campionatului repu
blican de șah pentru juniori, 
la care participă 14 dintre cei 
mai buni tineri șahiști din 
întreaga țară.

«oootlndu-se în drept sau nea- 
vînd priceperea de a calcula vo
lumul real manipulat. Se întîm- 
plă de aceea ca proporția însu
șirilor ilegale să fie de un va
gon din două pornite în cursă.

Din diagramele pe care Miliția 
județului Bistrița-Năsăud ți le 
pune la dispoziție rezultă că e- 
forturile organelor sale de a 
stîrpi acest fenomen infracțional 
au, în genere, efecte pozitive. 
La o acțiune relativ recentă în

DACĂ PĂDUREA E MARE, 
TREBUIE SĂ TAIE ORICINE 

ARE CHEF DIN EA ?
treprinsă pe întreaga rază a Ju
dețului au fost confiscați 400 mc 
de masă lemnoasă. Cu alte cu
vinte echivalentul aproximativ 
al unei păduri de 25 hectare în 
vîrstă de 80 de ani sau, calcu- 
lînd în produse finite, al cel pu
țin 100 garnituri de mobilă. 
Cum recidiva înflorește (aceiași 
oameni au fost surprinși asupra 
faptului de cite 5—6 ori) e firesc 
să te întrebi: ce anume stimulea
ză o atare perseverență? O cau
ză ar constitui-o cîștigurile rea
lizate pe astfel de căi ilicite — 
aproximativ 10 000 lei la un 
ștraif bine încărcat — în raport 
cu care perspectiva amenzii de 
1 000 lei reprezintă un instru

FRANCOIS JAUFFRET

• ROMÂNIA Șl FRANȚA 
s-au mai întîlnit pînă acum 
de 4 ori. Toate victoriile au 
revenit reprezentanților co
coșului galic : 1926 - Bucu
rești (1-4); 1948 - București 
(2-3); 1959 - Paris (0-5) și 
1966 - Paris (1-4).

• DOI DINTRE COMPO- 
NENȚII echipei noastre de 
azi au fost prezenji și la 
ultimele două ediții ale a- 
cestor întîlniri. Țiriac în 1959 
și în 1966, iar Năstase în 
ultima.

PIERRE BARTHES

ment de descurajare mult prea 
slab. Să adăugăm aici existența 
unor anomalii cu totul regreta
bile în gospodărirea patrimoniu
lui forestier. Bunăoară, pornind 
de la premisa, altminteri saluta
ră, a valorificării mai complete 
a unor suprafețe de pădure, o- 
coalele silvice acordă C.A.P. 
drept de exploatare în parchete 
bine determinate. înțelegerea se 
face pe termen lung, dar în mo
mentul stabilirii ei se strecoară, 
de obicei, o mică eroare în le
gătură cu aprecierea masei lem
noase. Dincolo de faptul că nu 
se ține seama de sporirea ulte
rioară care apare în perspectiva 

timpului, odată cu creșterea co
pacilor, dar pînă și evaluarea 
inițială eludează situația reală. 
Din comoditatea de a efectua 
calculul corect se menționează, 
cu aproximație, un cubaj infe
rior celui existent. De aici, cînd 
sînt la mijloc hectare întregi de 
pădure, apar sute de metri cubi 
de lemn în plus pe care șefii de 
brigadă, maiștrii de parchete, 
responsabilii cu exploatarea și 
livrarea sau cum s-or mai fi nu
mind ei, angajați de către C.A.P., 
îi dirijează unde și cum le este 
cheful. O cauză de acest fel, ju
decată nu demult, s-a soldat cu 
semnalarea unui prejudiciu adus 
economiei forestiere în valoare

În semifinala grupei A europene a Cupei Davls

România-Franța 
pentru a cincea oară 

față în față
Astăzi, echipa noastră de 

Cupa Davis reîncepe cursa spre 
vîrful piramidei într-o formulă 
Inedită. De astă dată cel trei 
apărători ai culorilor țării sînt 
Năstase, Țiriac și Ovici, care 
se reunesc pentru prima oară 
în această alcătuire ca titulari.

Antrenorul francez și-a preci
zat, de asemenea, preferințele, 
stabilind în persoanele lui Jauf- 
fret și Barthes pe cei doi apă
rători ai cocoșului galic.

Tragerea la sorți, care a a- 
vut loc joi în saloanele hotelului 
Athenee Palace, a decis ca azi, 
pe terenul Progresul, a cărui 
capacitate a sporit la 3 500 de 
locuri, lovitura de începere să 
aparțină celor doi capi de co
loană, Năstase și Jauffret, ur- 
mînd ca în continuare Ovici și 
Barthes să încerce consolida
rea poziției uneia sau alteia 
dintre competitoare.

Pentru partida de dublu, la 
care este știut că partenerii vor 
fi anunțați oficial cu o oră îna
intea începerii disputei, cei doi

• ANTRENORUL ECHIPEI
ROMÂNE, Cristea Caralu- 
lis, este cel de-al treilea ro
mân participant la una din
tre aceste întîlniri bilaterale 
- cea din 1948 alături de 
nu mai puțin celebrul Gogu 
Viziru.
• Șl ECHIPA FRANȚEI are 

prezent un fost participant 
la aceste întîlniri în persoa
na lui Pierre Darmon, însă 
de această dată în calitate 
de căpitan nejucător. 

de 270 000 lei. Vagoane încărca
te cu lemn, de foc, bile manele 
rășinoase etc. rezultate din sur
plusuri porneau din Bistrița — 
cu avize de expediție, bineînțe
les — și ajungeau la Galați, Mă- 
rășești, Panciu.

Blîndețea cu care este aplicat, 
uneori, Codul Silvic — nu nu
mai în Bistrița, după cite mi 
s-a explicat la sectorul de resort 
din Inspectoratul General al Mi
liției — apare cu totul excesi
vă. De regulă, este acuzat codul 
însuși pentru clemență în incri
minarea infracțiunilor în ches
tiune, fără să se țină seama de 
faptul că acesta face, cînd îm

prejurările o cer, trimiteri la 
Codul Penal pentru tot ceea ce 
se asimilează caracterului de in
fracțiune împotriva avutului ob
ștesc, și că din nevoia delimită
rii mai stricte a categoriei de 
infracțiune silvică s-au adus, 
încă din 1969, modificări la ar
ticolele 41—42 ale C.S. Posibili
tățile de manevră ale infracțiu
nii ar fi, desigur, simțitor re
duse dacă organele responsabile 
s-ar decide să aplice întotdeau
na prevederile H.C.M. 920/73 
care le acordă dreptul confiscă
rii mijloacelor folosite pînă și la 
săvîrșirea unei contravenții, ne
cum la a unei infracțiuni spe
cializate, în atare de recidivă, 

antrenori preconizează două cu
pluri redutabile : Năstase — Ti
riac și Jauffret — Barthes.

In partidele de duminică, u- 
vertura aparține perechii Ovici 
— Jauffret, rămînind ca Năsta
se și Barthes să „tragă conclu
ziile".

Partidele de simplu vor înce
pe la ora 14,00, iar cea de du
blu la ora 15,00.

Antrenorii au decis, sorții au 
decis, nu mai rămine decît să 
decidă jucătorii.

Oricum, inimile miilor de su
porteri prezenți în tribune — 
care, sintem convinși, vor ști 
să-și dovedească renumele de 
bune gazde, susținind în mod 
sportiv șansele echipierilor ro
mâni — precum și cele ale ze
cilor de mii de telespectatori se 
îndreaptă cu căldură spre cele 
trei rachete în care ne punem, 
din nou, toate speranțele noas
tre pentru acest invidiat trofeu.

Succes !
S. UNGUREANU

• „PRÎSLEA" CELOR 
CINCI COMPETITORI este 
Toma Ovici, născut în 31 
mai 1949, iar „veteranul" 
Ion Țiriac (9 mai 1939). 
Franțois Jauffret s-a născut 
la 9 februarie 1943, iar 
Pierre Barthes la 13 decem
brie 1941. In ce-l privește pe 
llie Năstase, născut la 19 
iulie 1946, își sărbătorește 
aniversarea celor 28 de ani 
pe zgura roșie de la Pro
gresul. 

făptuită cu dotări (instrumente, 
cai, hamuri, cârtiță) care nu pot 
fi tăgăduite. Nu plutesc în sus
pensie nici problemele debitării 
materialului lemnos de către 
terți, Decretele 36/59, 306/71 și 
H.C.M. 116/59 și 637/67 regle- 
mentînd regimul de funcționare 
și autorizarea instalațiilor, agre
gatele clandestine fiind ușor de 
încadrat la C.P. pentru profesa
re neautorizată. Pedeapsa priva
tivă de libertate de la 3 luni la 
1 an sau amenda penală de la 
500 la 2 000 lei, una condiționînd 
aplicarea celeilalte, pot avea un 
efect mult mai serios chiar dacă, 
așa cum se întîmplă deocamda
tă, este preferată amenda — prin 
încadrarea cauzei într-un con
text mult mai larg de incrimi
nări. Dar ca această încadrare să 
poată fi lesne și la orice nivel 
realizabilă se simte, ce e drept, 
nevoia sistematizării întregii le
gislații în chestiune, a unei in
terpretări unice și precise.

Este foarte clar că în situația 
actuală nu pretutindeni sînt su
ficiente acțiunile educative des
fășurate pentru înțelegerea în
datoririlor cetățenești și că le
giuitorul a avut în vedere 
o asemenea împrejurare. 
Chiar dacă tot în Bistri
ța-Năsăud putem desooperi e- 
xemple elocvente, capabile să 
ilustreze contribuția patriotică a- 
dusă mai cu seamă de tineri la 
extinderea patrimoniului fores
tier prin plantări noi din specii 
valoroase, nu e păcat ca ceea 
ce face o mină să strice alta? 
Anul trecut volumul împăduriri
lor integrale a atins aici aproa
pe două mii hectare. Desigur, 
pădurea e mare și crește mereu. 
Asta nu poate fi, însă, nicicum 
înțeleasă ca o scuză pentru fap
tul că ne mai împăcăm, pe ici 
pe colo, cu ideea că tăierile 
clandestine șl traficul cu aur 
verde sînt fenomene nu numai 
inevitabile dar, prin proporțiile 
lor oarecum limitate, sînt și cu 
totul nealarmante.

MIRCEA TACCIU

ILIE NASTASE

ION ȚIRIAC

TOMA OVICI

Note de lectură

Robert Goldwater: „Primitivismul
în arta modernă”

Credem, mulți dintre noi, că 
în mijlocul artei revoluționare a 
secolului XX, în tumultul răs
turnării vechilor valori ale figu- 
rativismului există o oază ase
mănătoare celor din basme, unde 
crește vegetația exotică a fante
ziei și sentimentului, sincerității 
și adevărurilor îndrăgite și nece
sare. O carte despre acest tărîrn 
al artelor are rostul de a lămuri 
legătura adîncă dintre așa-zisul 
primitivism și contemporaneitate. 
Robert Goldwater cercetează a- 
cest fenomen, ecourile sale în 
conștiința noastră, autoritatea cu 
care el ni se impune, fenomen 
ce-și primește explicația printr-o 
largă referire la situațiile spe
cifice sau recurente ale civiliza
ției moderne. Pe fundalul cultu
ral se proiectează astfel un pro
ces complex de interferență în
tre lumi și veacuri, proces care 
antrenează valori diverse, ferti- 
lizînd numeroase domenii din 
arta modernă.

Cercetarea lui Goldwater în
cepe printr-o retrospectivă a opi
niilor asupra artei popoarelor 
„primitive", asupra înțelegerii 
obiectului reprezentativ, chiar 
neartistic, produs de o cultură 
extraeuropeană. Acestei linii de 
idei i se alătură în timp interesul 
pentru arta copiilor, pentru fol
clorul european, dar totul este 
privit, dintr-o perspectivă speci
fică. Această atitudine constituie

Actualitatea la fotbal
• Repartizate după criteriul geografic, echipele S.C. Bacău 

și F.C. Petrolul—Ploiești, retrogradate din prima divizie, vor 
activa în sezonul de toamnă in seria I a eșalonului secund, iar 
Rapid va juca în seria a Il-a, alături de Tractorul Brașov, Pro
gresul. Metalul, Autobuzul și Voința București, C.S. Tîrgoviște, 
Ș.N. Oltenița, Automatica Alexandria, nou promovată din divizia 

C etc. Șoimii Sibiu vor activa în seria a III-a alături de F.C. 
Bihor, Minerul Baia Mare, C.F.R. Timișoara și alte 14 formații.

• Continuind jocurile de verificare pentru noul sezon compe- 
tițional, echipele divizionare au programate, în aceste zile, o 
scrie de întîlniri atractive, printre care și unele meciuri inter
naționale. Astăzi, pe stadionul Politehnica din Capitală, de la 
ora 17,30, Sportul studențesc va juca cu Politehnica Iași, urmînd 
ca duminică studenții bucureșteni să se deplaseze în Liban. La 
Cluj va avea loc, în zilele de 23—27 Iulie, un turneu cu patru 
echipe, după care fotbaliștii de la „U“ Cluj vor susține două 
jocuri în Cehoslovacia. Săptămina viitoare. Politehnica Timi
șoara va primi replica cunoscutei formații iugoslave Steaua 
roșic-Belgrad, iar F.C. Petrolul urmează să intîlnească o forma
ție din R.F. Germania.

• Șapte cavaleri ai fluierului, din lotul divizionar A, s-au 
retras din activitatea sportivă, printre care se numără și purtă
torul ecusonului F.I.F.A., Aurel Bentu. Pentru noul sezon, in 
primul lot au fost promovați zece arbitri. Cu prilejul consfătuirii 
arbitrilor de categoria A, ce va avea loc la Sibiu, în zilele de 
21—24 iulie, aceștia vor fi supuși unor teste de rezistență fizică.

SPORTIVII
ÎN CONFRUNTĂRI

Ultima decadă a lunii iulie 
se anunță deosebit de bogată în 
manifestări internaționale la 
care sportivii români vor lua 
parte.

Astfel, între 25—31 iulie, are 
loc în Suedia, campionatul eu
ropean de lupte pentru juniori, 
în Cehoslovacia, între 24—29 iu
lie, are loc campionatul mondial 
de zbor captiv, iar în Bulgaria, 
între 25—28 iulie, se vor desfă-. 
șura campionatele balcanice 
pentru juniori, la tnot, polo șl 
sărituri în apă. O altă manifes
tare rezervată juniorilor, cam
pionatele europene Ia tenis de 
masă, va fi găzduită de R. F. 

fondul primitivismului artei mo
derne: diversitatea aspectelor sa
le, care poartă numele Gauguin, 
Nolde, Marc, Henri Rousseau, 
Klee, Brâncuși sau Moore, se îm
pletește în adîncul său prin a- 
ceeași căutare a simplității. Un 
mecanism delicat funcționează, 
articulînd într-o cauzalitate pre
supusă seria: simplitate, esenția- 
lizare, profunzime.

Astfel, putem distinge primiti
vismul ca atitudine modernă a 
creatorilor, deosebită de arhaiza- 
re, de evaziune; înțelegem im
portanța de ■ catalizator a reper
toriului de creații primitive re
ceptat după începutul secolului; 
astfel imaginea aurită a artistului 
primitivist, plin de vigoare, este 
înlocuită de analiza unui amplu 
proces de receptare, de interpre
tare și asimilare, urmat de re- 
formulări.

Dialectica fină a fenomenului 
operează în cîmpul imaginilor, a- 
soclațiilor poetice, investigației 
științifice și aspirațiilor sociale. 
Ințelegînd acest lucru, cititorul 
cîștigă o disponibilitate esențială 
față de fenomenul artistic. Poate 
apreciem mai mult astăzi, la a- 
ceastă cercetare și la încă multe, 
însăși prezentarea fenomenului în 
dinamica sa și care devine o ex
plicație a sensului imaginilor, de
cît am aprecia simpla adîncire a- 
nalitică în limitele stricte ale o- 
perei. Rostul unor asemenea cer-

ROMANI 
INTERNAȚIONALE

Germania, între 29 iulie și 4 
august. Continuînd seria mani
festărilor din cadrul întîlnirilor 
balcanice, între 26—28 iulie, în 
Iugoslavia, va avea loc Balca
niada de volei pentru juniori.

Tot în această lună, sînt pro
gramate Turneul internațional 
de juniori la baschet (Tulcea, 
24—26 iulie) pentru echipele fe
minine, și la care, alături de re
prezentanții noștri vor fi pre
zenți sportivi din Polonia și Un
garia, „Cupa Mării Negre", la 
baschet, (28—30 iulie, la Con
stanța), cu participarea echipe
lor din Bulgaria, Polonia și Re
publica Democrată Germană •, 

(G. FI.) 

cetări de istoria artei, care ape
lează la toate izvoarele posibile, 
de la fotograf ii-document ale ve
chilor expuneri și organizări mu
zeale, pînă la discutarea circulației 
lucrărilor, a contactelor și iradie
rilor culturale prin obiect și scris, 
se împlinește și prin introducerea 
cititorului în viața artei, la un 
nivel superior biografiilor ro
manțate.

Ultimul ecou îl simțim intrînd 
într-o expoziție cu altă concep
ție, cu intuiția vieții din jurul o- 
biectului de contemplat, o viață 
scrisă în el și care ni-l lămurește, 
pe care trebuie să o înțelegem și 
să o știm continuă. Tema cărții 
lui Goldwater îndeamnă la o 
astfel de tratare, cu toate dificul
tățile organizării materialului, e- 
chilibrării părților și dezvoltării 
în profunzime a discursului.

RADU PROCOPOVICI

Va începe, peste puțin 
timp, ediția 1974 a Festivalu
lui național de muzică ușoa
ră de la Mamaia, ce se va 
desfășura între 23-28 iulie pe 
scena Teatrului de vară. 
Concertele (prezentate de 
Valeria Gagealov și Andrei ț 
Magheru) vor începe în fie- > 
care seară la orele 20 și vor 
cuprinde 15 melodii din con
curs, după care vor urma 
recitaluri. Pe 27 iulie va fl 
zi de pauză, iar pe 28 va 
avea loc gala melodiilor pre
miate, succedată, de aseme
nea, de recitaluri în afară de 
concurs. Cele 30 de cîntece 
calificate în faza finală vor 
fi prezentate, in dublă inter
pretare, de următorii soliști 1 
Aurelian . Andreescu, Doina 
Badea, Corina Chiriac, Ser
giu Cioiu, Mihai Constanti- 
nescu. Cornel Constantiniu, 
Dida Drăgan, Mihai Dumbra
vă. Stela Enache, Mihaela 
Mihai. Olimpia Panciu, Cris
tian Popescu. Adrian Rom- 
cescu, Dan Spătaru, Marina 
Voica și, prezentă inedită, 
grupul vocal Trubadurii pri
măverii, al Ansamblului ar
tistic al U.T.C. Interpreții vor

Mamaia 74
fi acompaniați de orchestra 
de muzică ușoară a Radio- 
televiziunii, dirijată de Sile 
Dinicu și de grupul vocal 
Studio 8. De subliniat, că din
tre cele 30 de melodii, 19 apar
țin compozitorilor : Temis- 
tocle Popa — 5, Ion Cristi- 
noiu. George Grigoriu, Vasile 
Veselovski și Marius Țeicu — 
cîte 3, Mihai Dumbravă — 2. 
Dintre ceilalți 11 compozi
tori, patru sînt tineri debu- 
tanți în festival : Mihai Con- 
stantinescu, Marcel Drago- 
mir, Dan Ștefănică și Andrei 
Proșteanu. în sfirșit, iată-i 
și pe cei ce vor susține re
citaluri „hors concours" : 
Gică Petrescu, Doina Badea, 
Mihaela Mihai, Corne! Con- 
stantiniu, Corina Chiriac, 
Aura Urziceanu (ci\worches- 
tra RTV), Aurelian A^drees- 
cu' (cu formația Roșu și 
Negru), Marina Voica, Mihai 
Constantinescu (cu grupul 
Horia Moculescu). •.

Urînd tuturor participant!-, 
lor (reuniți deja, de luni 15 
iulie, Ia Mamaia, unde re
petă de zor) mult succes, vă 
anunțăm că vă vom ține la 
curent cu desfășurarea festi
valului.

O. URSULESCU

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI

anunță 
scoaterea la concurs a postului de:

- Asistent la Catedra de poduri, drumuri și 
câi ferate, disciplinele: Beton armat șl poduri 
de beton armat șl Structuri speciale de poduri 
masive, poziția 20 din statul de funcțiuni.

Candldații la concurs vor depune la secreta
riatul rectoratului institutului din București, 
Bd. Republicii 176, în termen de 15 zile de la 
data publicării acestui anunț în Buletinul Ofi
cial, cererea de înscriere, împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din R.S.R. publicată în Bule
tinul Oficial, partea I, nr. 33 din 15 martie 
1969.

Cei care funcționează într-o instituție de în- 
vățămînt superior sînt obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul institutului în 
termenul legal.

OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR PENTRU 
AVARII AUTO IN CAZ DE DAUNĂ

In duda măsurilor ce se iau pentru evi
tarea accidentelor auto, viața ae zi cu zi 
arată, totuși, că frecvența acestor acciden
te este mare.

Pentru protecția automobiliștilor Împotri
va urmărilor riscurilor legate de circulația 
rutieră - în afară de aplicarea asigurării 
prin efectul legii de răspundere civilă auto 
-Administrația Asigurărilor de Stat (ADAS) 
pune la îndemîna automobiliștilor nume
roase asigurări facultative, dintre care cea 
mai importantă este asigurarea auto pen
tru avarii.

Administrația Asigurărilor de Stat a plă
tit și plătește despăgubiri Importante în 
cadrul acestei asigurări. Pentru ca aceste 
despăgubiri să se poată plăti cit mai ope
rativ, asigurați! care au suferit avarii la 
autovehiculele asigurate trebuie să cunoas
că și să îndeplinească neîntîrziat obligațiile 
ce le revin.

Enumerăm mai jos aceste obligații.
In caz de daună, la asigurările faculta
tive auto contractate cu ADAS, asigura

tul are obligația să anunțe Imediat orga
nele miliției sau alte organe de cercetare 
cele mai apropiate de locul daunei, pentru 
a întocmi un proces-verbal cu privire la 
împrejurările, cauzele și consecințele acci
dentului, incendiului, exploziei.

De asemenea, în termen de 24 ore - și 
în orice caz, înainte de a efectua reparația 
autovehiculului avariat - asiguratul are 
obligația să înștiințeze în scris, despre pro
ducerea daunei, unitatea ADAS din raza 
județului în care s-a produs aceasta (în ca
zul în care acest eveniment s-a produs în 
alt județ decît județul de domiciliu al asi
guratului, acesta va înștiința în scris și uni
tatea ADAS din raza județului de domi
ciliu).

Odată cu aceasta, asiguratul trebuie să 
depună la ADAS documentele întocmite de 

organele de cercetare și să prezinte con
tractul de asigurare, actele referitoare la 
înmatricularea autovehiculului, precum și 
permisul de conducere al persoanei care 
conducea autovehiculul în momentul pro
ducerii daunei.

Pentru paguba suferită prin avarierea 
autovehiculului asigurat, proprietarul tre
buie să facă cunoscut cînd și unde pot fi 
constatate avariile. Este de preferat ca lu
crările de constatare să se efectueze la 
sediul unității la care urmează a se execu
ta reparația și în prezența tehnicianului 
constatator al acesteia.

In cazurile în care, ulterior, la demonta
re sau în timpul reparației, se constată și 
alte avarii, în afara celor constatate inițial 
- avarii ce se datoresc în exclusivitate eve
nimentelor cuprinse în asigurare - asigura
tul are obligația de a înștiința imediat uni
tatea ADAS, pentru întocmirea unui docu
ment de constatare suplimentară, cunoscînd 
că, în caz contrar, ADAS poate refuza pla
ta acestor pagube.

După efectuarea reparației, în cazul în 
care plata reparației se face de ADAS prin 
virament, asiguratul trebuie să depună do
cumentația privind costul reparațiilor (devi
zul de reparație), iar în cazul în care pla
ta nu se face de ADAS prin virament, ci 
direct asiguratului, în numerar, asiguratul 
va depune la ADAS nu numai devizul de 
reparații, ci și chitanța de plată efectivă a 
reparației.

De asemenea, asiguratul trebuie să per
mită și să înlesnească organelor ADAS ori
ce cercetare în legătură cu dauna și să dea 
lămuriri asupra acesteia.

îndeplinirea întocmai a acestor îndatoriri 
ușurează asiguratului obținerea drepturi
lor rezultate din asigurare și mărește ope

rativitatea în plata despăgubirilor.

întreprinderea de Transport București
ORGANIZEAZĂ:

• CURSURI DE CALIFICARE pentru :

- șoferi de autobuze (categoria D) cu o 
durată de 12 luni;

- șoferi taximetre (categoria B) cu o du
rată de 4 luni.

Se pot înscrie bărbați și femei Tn vîrstă 
de 22-35 ani.

• CURSURI DE SCURTA DURATA pentru 
calificare în meseriile de :

- conducători troleibuze, cu durata de 4 
luni, vîrsta 22-45 ani ;

- conducători tramvaie, cu durata de 3 
luni, vîrsta 22-45 ani ;

- încasatori (absolvenți ai școlii genera
le) și controlori (absolvenți de liceu), cu du
rata de 15 zile, vîrsta 18-45 ani, fără ante
cedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru 
conducători auto, posesori ai permisului de 
conducere C, în vederea obținerii catego
riei D.

Durata cursului :

- 10 zile pentru conducătorii auto cu un 
stagiu în meserie de peste 3 ani ;

- 3 luni pentru conducătorii auto cu un 
stagiu în meserie de peste 1 an ;

PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANȚII 
BENEFICIAZĂ DE :

- indemnizații (mai puțin încasatorii și 
controlorii) ;

- masă la cantină la prețuri convenabile;

- legitimații de călătorie pe mijloacele 
de transport în comun ;

- pentru nefamiliști cazare în căminele 
întreprinderii ;

- stabilirea domiciliului în municipiul 
București, potrivit prevederilor Decretului 
307/1971, pentru conducătorii de vehicule.

Doritorii se vor adresa la biroul învăță- 
mînt din str. Dr. Grozovici nr. 4, telefon : 
12 24 14 și 12 19 30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARULUI 
DE PERSONAL DE BORD I.T.B. RECRU
TEAZĂ :

- conducători auto categoria D, pentru 
autobuze. Doritorii se pot adresa în Calea 
Șerban Vodă nr. 164-166, telefon : 23 61 54 
și 23 88 70.

- conducători auto categoriile B și C pen
tru taximetre și autocamioane. Doritorii se 
pot adresa în strada Galati nr. 216, telefon: 
11 39 20.

întreprinderea dispune de un parc nou 
de autovehicule.

Solicitanții beneficiază de încadrarea în
tr-o categorie superioară de remunerare 
conform noilor limite îmbunătățite.
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GIOVANNI LEONE, președintele Republicii Italiene, a trimis 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Condoleanțele exprimate de Excelența Voastră în legătură cu 
dispariția prematură a ambasadorului Italiei la București, Anto- 
nino Restivo, și sentimentele care le-au inspirat au fost foarte 
mult apreciate. Vă mulțumesc sincer, în numele meu și al fami
liei defunctului, pentru emoționantul omagiu pe care ați bine
voit să-1 aduceți memoriei celui dispărut.

SOLIDARI CU LUPTA
POPORULUI COREEAN

Joi la amiază, în cadrul ma
nifestărilor ce se organizează în 
țara noastră cu prilejul Lunii 
de solidaritate cu lupta poporu
lui coreean, în sala de festivități 
a Combinatului de prelucrare a 
lemnului Pipera-București a 
avut loc un miting la care au 
participat sute de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai acestei 
mari unități industriale.

La miting a luat cuvîntul

BUH VBNiT
Înaltului oaspete

(Urmare din pag. I)

militanți pentru independența 
țării, o mișcare care se va 
transforma in Partidul întregu
lui Popor (A.P.C.).

în funcțiile pe «rare le ocupă, 
militează cu pasiune și dăruire 
pentru lichidarea dominației co
loniale, pentru proclamarea și 
apărarea independenței Sierrei 
Leone. în alegerile generale din 
1964, cînd A.P.C. cîștigă, îm
preună cu Mișcarea progresistă 
independent^, 12 mandate în 
Consiliul orașului Freetown, 
Siaka Stevens este numit pri
mar al orașului Freetown și 
devine liderul opoziției în par
lament. în 1967. Partidul între
gului Popor obține victoria ca
tegorică In alegerile generale, 
Siaka .Stevens depune jurămin- 
tul în calitate de prim-ministru, 
funcție în care este reales în 
1971, iar la 21 aprilie 197L este 
desemnat președinte 
blicii Sierra Leone.

După proclamarea 
denței naționale, în 
publica Sierra Leone s-a anga
jat pe calea lichidării stării de 
subdezvoltare economică și so
cială, inițiind o serie de mă
suri care au permis țării să ob
țină succese notabile în dezvol
tarea și consolidarea indepen
denței politice și economice pe 
baza valorificării tot mai largi 
a resurselor naționale, materiale 
și umane. Măsurile inițiate au 
dus la îngrădirea exploatării ne
raționale a bogățiilor subsolului, 
la dezvoltarea sectorului agricol 
și diversificarea ramurilor eco
nomiei naționale, au permis 
Sierrei Leone să obțină o sea
mă de succese pe calea progre
sului economic și social. O ac-

al Repu-
indepen-

1962, Re-

PRIMIRE

Delegația Consiliului egiptean 
al păcii formată din Khaled 
Mohi el Pin, secretar general al 
Consiliului, și Hussein Fahmy, 
redactor-șef al ziarului „Al 
Akhbar", membru al secretaria
tului consiliului, a fost primită, 
joi, 18 iulie, de către tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., primar general al Capi
talei, președinte al Asociației de 
prietenie româno-egipteană.

Au participat Sanda Rangheț, 
secretar al C.N.A.P., si membri 
ai Asociației de prietenie româ
no-egipteană.
CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
în cadrul manifestărilor con

sacrate celei de-a 30-a aniver- 
ri a eliberării Poloniei de 
,b jugul fascist, la Ambasada 

j'n București a acestei țări, a 
•avut loc, joi, o conferință de 
presă. Cu acest prilej, ambasa
dorul Wladislaw Wojtasik a În
fățișat principalele momente ale 
luptei pentru libertate și inde
pendență duse de poporul po
lonez, subliniind importanța 
crucială pe care o reprezintă 
pentru prezentul și viitorul pa
triei sale actul eliberării înfăp
tuit cu 30 ds ani în urmă. în 
continuare vorbitorul a prezen
tat succesele obținute în cei 30 
de ani de poporul țării sale, 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în trans
formarea economică și socială 
a patriei, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc.

Evocind legăturile Istorice din
tre popoarele polon și român, el 
a subliniat că tradiționala prie
tenie și-a găsit un conținut nou 
în cadrul colaborării frățești 
dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Socialistă 
România.

în încheiere, ambasadorul po
lonez a spus : „în această zl 
festivă pentru noi, în ajunul 
marii sărbători a eliberării Ro
mâniei de sub dominația fas
cistă, transmit tuturor comuniș
tilor, întregii clase muncitoare, 
tuturor oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România 
felicitări cordiale pentru reali
zările obținute în construcția 
socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, noi 
și tot mai mari succese în a- 
ceastă măreață operă".

DECRET
Prin decret prezidențial, tova

rășul Vasile Gîndilă a fost nu
mit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

Propunîndu-și să contribu
ie la perfecționarea metodo
logiei aplicate la noi în pro
cesul instruirii școlare, or
ganizația U.T.C. din Institu
tul de științe pedagogice 
București organizează în 
cinstea celei de-a 30-a ani
versări a eliberării patriei și 
a Congresului al XI-lea al 
P.C.R. o sesiune de comuni
cări științifice a tinerilor 
cercetători cu titlul : „Cer
cetarea pedagogică în spriji
nul modernizării învățămîn- 
tului".

Manifestarea va avea loc 
azi, 19 iulie 1974 începînd cu

tivitate susținută a desfășurat 
președintele Republicii Sierra 
Leone pentru extinderea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
ale țării sale cu numeroase 
state ale lumii, indiferent 
sistemul lor social-politic.

Pe plan extern, Sierra Leone 
o 

cooperare 
pe baza 
indepen- 
naționa- 
treburile 
teritoria-

de

promovează cu consecventă 
politică de pace și 
între toate popoarele, 
respectării principiilor 
deniei și suveranității 
Ie, neamestecului în 
interne și integrității 
le a țărilor, colaborării și avan
tajului reciproc. Republica Sie
rra Leone și președintele Siaka 
Stevens au acordat și acordă 
sprijin tuturor popoarelor care 
luptă pentru independență na
țională. pentru apărarea dem
nității lor, împotriva colonialis
mului, imperialismului și neoco- 
lonialismului și a regimurilor 
rasiste, a oricăror manifestări 
ale politicii de apartheid.

în cadrul Organizației Uni
tății Africane. Sierra Leone a 
militat și militează cu perseve
rență pentru consolidarea uni
tății tinerelor state africane în 
eforturile de lichidare a stării 
și a fenomenelor de subdezvol
tare și pentru dezvoltarea lor 
de sine-stătătoare, pentru res
pectarea dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, pentru participarea 
tuturor țărilor africane la efor
turile generale de instaurare și 
afirmare a unor principii noi 
în relațiile internaționale.

Republica Socialistă România 
și Republica Sierra Leone 
stabilit relații diplomatice 
1964, raporturile dintre 
două țări cunoscînd, pe 
cursul anilor, o continuă 
voltare, în folosul ambelor 
și popoare.

Republicii Socialiste 
în Regatul Hașemit al 
niei, în locul tovarășului 
Levente.

SEARĂ

CULTURALĂ

au 
în 

cele 
par- 
dez- 
țări

în cadrul politicii sale exter
ne, România socialistă acordă o 
atenție deosebită relațiilor cu 
tinerele state independente afri
cane, inclusiv dezvoltării și di
versificării continue a raportu
rilor cu Republica Sierra Leone. 
Țara noastră sprijină cu fermi
tate lupta popoarelor de pe con
tinentul african pentru apăra
rea și consolidarea independen
ței naționale, împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. Vizitele pe 
care le-a întreprins în ultimii 
ani tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
într-o serie de state africane, 
convorbirile purtate pe pămîn- 
tul african sau la București eu 
șefi de stat, cu conducători de 
partid și ai mișcărilor de eli
berare națională din Africa, au 
constituit un mijloc imnortant 
de promovare și diversificare a 
conlucrării fructuoase dintre 
țara noastră și statele africane, 
o expresie grăitoare a dorinței 
comune de a dezvolta, amplifi
ca și întări legăturile de priete
nie și solidaritate dintre poporul 
român și popoarele africane.

Poporul român apreciază vi
zita și convorbirile pe care pre
ședintele Siaka Probyn Stevens 
le va avea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu^ președintele Republi
cii Socialiste România, drept o 
contribuție de seamă la extin
derea pe mai departe a coope
rării dintre cele două țări și 
popoare, la cauza generală a 
păcii și progresului în lume.

Animat de aceste sentimente, 
poporul român adresează pre
ședintelui Republicii Sierra 
Leone tradiționala urare : „Bun 
venit pe pămîntul României !“.

Aurel Rizea, director general 
adjunct al Centralei industriale 
de prelucrare a lemnului, care 
a arătat că toți oamenii muncii 
de la Combinatul de prelucrare 
a lemnului Pipera, alături de În
tregul nostru popor se bucură 
din toată inima de marile rea
lizări obținute de poporul frate 
coreean și-i urează să obțină în 
continuare tot mai mari succese 
în opera de construcție socia
listă a patriei sale.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Li Min Su. Evocind în
semnătatea victoriei strălucite 
în războiul pentru apărarea pa
triei, împotriva imperialismului, 
vorbitorul a arătat că între po
poarele român și coreean s-au 
închegat de mult trainice le
gături prietenești, de strînsă 
colaborare. Poporul frate român 
a acordat poporului coreean aju
tor material și spiritual. atît 
în timpul războiului just și de 
eliberare a patriei, cit și în anii 
postbelici pentru refacerea eco
nomiei. Și astăzi 
basadorul 
Român și 
Socialiste 
tiv cauza
coreean, pentru realizarea unifi
cării independente și pașnice a 
patriei, pentru edificarea socia
lismului în patria noastră.

Cu ocazia primirii 
guvernamentale a 
Populare Democrate 
care a făcut o vizită

a spus am-
— Partidul Comunist 
Guvernul Republicii 

România sprijină ac- 
dreaptâ a poporului

delegației 
Republicii 

Coreene, 
în Româ-

cu-
al

nia în luna mai a anului 
rent, conducătorul eminent 
partidului și statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
reafirmat sprijinul deplin al 
Partidului Comunist Român și al 
guvernului român față de pro
punerile Guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene 
menite să ducă la înlăturarea 
tensiunii și la crearea premise
lor necesare unificării . patriei 
noastre. De asemenea, Partidul 
Comunist Român și guvernul 
român desfășoară o vastă acti
vitate pe arena internațională, 
inclusiv la O.N.U., în sprijinul 
propunerilor de unificare a pa
triei, prezentate de Partidul 
Muncii din Coreea și de gu
vernul republicii noastre. Parti
dul și guvernul nostru mulțu
mesc călduros pentru acest 
sprijin acordat de Partidul Co
munist Român și de guvernul 
român.

în încheiere, ambasadorul 
R.P.D. Coreene și-a exprimat 
convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare existente în
tre popoarele celor două țări se 
vor întări și dezvolta tot mai 
mult. El a urat, totodată, po
porului român noi succese în 
întîmpinarea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și a ce
lui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

Plecarea chimiștilor
americani

România 
Iorda- 
Mihai

sărbă-Cu prilejul apropiatei 
tori a Zilei naționale a Republi
cii Columbia — cea de-a 164-a 
aniversare a proclamării inde
pendenței de stat — Institutul 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a organizat 
joi o seară culturală.

în cadrul conferinței prezen
tate cu această ocazie, Anca 
Voican, redactor la revista „Lu
mea", a împărtășit impresiile 
despre realitățile vieții colum
biene. Cei prezenți au vizionat 
apoi filme documentare.

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o 
telegramă de compasiune mi
nistrului relațiilor externe al 
Republicii Ecuador, Jose Anto
nio Lucio Paredes, în legătură 
cu pagubele materiale și pier
derile de vieți omenești provo
cate de recentele inundații care 
s-au abătut asupra acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Australiei, Donald Robert Wil- 
lesee, a trimis un mesaj minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, în care mul
țumește pentru felicitările tran
smise cu ocazia numirii sale în 
această funcție.

VIZITĂ
între 12 și 19 Iulie o delega

ție siriană, oondusă de Abdal
lah Al Khani, ministrul turis
mului din Republica Arabă Si
ria a făcut o 
noastră.

Pe itinerariul 
lor sirieni s-au 
ve turistice de 
hovei, Brașov, Sibiu, Valea Ol
tului, precum și stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre. De ase
menea, în timpul șederii în 
România ei au avut convorbiri, 
purtate într-o atmosferă de cal
dă prietenie șl înțelegere reci
procă, cu privire la relațiile tu
ristice dintre cele două țări, la 
posibilitățile de dezvoltare și 
diversificare a acestora.

Joi, la București a fost sem
nat Acordul între Guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Arabe Si
ria privind cooperarea în dome
niul turismului. Din partea ro
mână, documentul a fost sem-

vizită în țara
oaspeți- 
obiecti-

vizitei
înscris 
pe Valea Pra-

orele 9 a.m. la Casa corpului 
didactic din București. Par- 
ticipanții urmăresc să clari
fice cîteva aspecte referitoa
re la obiectivele pedagogice 
atit din învățămîntul general, 
cit și din cel universitar, să 
exemplifica valoarea de in
fluențare a notelor școlare în 
sistemul de evaluare curen
tă, intercondiționarea func
țională a aspectului informa
tiv șl formativ în cultura es
tetică și moral-cetățenească 
și, de asemenea, să analizeze 
unele laturi social-economice 
ale eficienței în învățămînt.

G. IONAS

nat de Ion Cosma, ministrul tu
rismului, iar din partea siriană 
de Abdallah Al Khani, minis
trul turismului

A fost de față Muhsen Sayadi, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Arabe Sirie
ne la București.

INVITAȚIE
La invitația „Asociației In

ventatorilor", din Japonia, Or
ganizația pionierilor din țara 
noastră participă la cea de a 
Il-a Ediție a expoziției 
„Invențiile creatoare ale ti
nerilor — un sprijin acor
dat unității lumii". Au fost 
expediate la Tokio 10 con
strucții tehnice din domeniile e- 
lectrotehnic și electronicii, 
realizate de pionierii și școlarii 
în cadrul cercurilor tehnico-a- 
plicative din casele pionierilor 
și școlile generale, sub îndru
marea cadrelor didactice.

Joi dimineața au părăsit Ca- 
oitala Ernest R. Gilmont, preșe
dintele Institutului american al 
chimiștilor, și spția sa, J. Gil
mont, care, împreună cu dr. 
Margaret Coffey, director exe
cutiv al institutului, au fost 
oaspeți ai țării noastre la invi
tația tovarășei academician dr. 
ing. Elena Ceaușescu, director 
general al Institutului central 
de cercetări chimice.

înainte de plecare, în inter
viul acordat redactorului Ager
pres — Alfred Neagu, președin
tele Institutului american al 
chimiștilor, Ernest R. Gilmont 
a arătat : îmi amintesc că, în 
decembrie anul trecut, cu pri
lejul conferirii diplomei de 
membru de onoare al Institutu
lui american al chimiștilor, 
doamna Elena Ceaușescu a re
levat că România depune efor
turi pentru lărgirea colaborării 
și cooperării între oamenii de 
știință din toate țările, iar sta
bilirea de contacte directe este, 
fără îndoială, un bun mijloc de 
înfăptuire a acestui nobil țel. 
în acest context se înscrie și 
actuala vizită în România, care 
a permis stabilirea unor noi do
menii de conlucrare între insti
tutele noastre. Un merit deose
bit în acest sens îl are acade
mician Elena Ceaușescu, care, 
prin activitatea sa politică, ști
ințifică și socială, și-a cîștigat 
stima și admirația oamenilor de 
știință din Statele Unite. E un 
exemplu de femeie cu multiple 
și numeroase preocupări. Ăm 
citit multe din lucrările domniei 
sale, eminent om de știință, în 
domeniul chimiei polimerilor 
înalți, domeniu de care m-am 
ocupat și eu. Admir totodată la 
omul de știință Elena Ceaușescu

în Editura politică au apărut
în Colecția „PROBLEME 

ALE ORGANIZĂRII SI CON
DUCERII ACTIVITĂȚII PO
LITICE ȘI ECONOMICO- 
SOCIALE".

Seria „ÎN SPRIJINUL OR
GANIZAȚIILOR DE PAR
TID"

mațional operativ și eficient 
în unitățile economice.

în Colecția „FĂURIREA 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOL
TATE"

Seria „ECONOMIE"

• P. Velica, I. Toma — 
Munca organizațiilor de par
tid pentru atragerea maselor 
la dezbaterea și înfăptuirea 
hotărîrilor ; • Adela Deac — 
Analiza îndeplinirii planului 
în organele și organizațiile 
de partid.

Seria „ÎN SPRIJINUL UNI
TĂȚILOR ECONOMICE"

• Mircea Bulgaru — Pro
ducerea și creșterea venitului 
național în Republica So
cialistă România ; o Ion 
Barbu — Volumul, struc
tura și eficiența investi
țiilor ; • Eliza Nasta, Gavril 
Horja — Contractele econo
mice șl rolul lor în realizarea 
planului ; • Alexandru Puiu 
— Comerțul exterior și rolul 
Iul în realizarea programului 
de dezvoltare economică a 
României.

dăruirea cu care s-a consacrat 
pregătirii viitoarelor cadre de 
cercetare, 
mei de 
re al 
stituie 
a activității sale _______ ...
fruntea unui prestigios institut 
do cercetări, a personalității sale 
științifice multilaterale, a contri
buției sale la dezvoltarea chi
miei nu numai în România, ci 
și pe plan mondial.

Apreciind rezultatele pozitive 
obținute de țara noastră în do
meniul cercetării chimice, Er
nest Gilmont a subliniat faptul 
că a fost impresionat în mod 
deosebit de complexitatea stu
diilor întreprinse în cadrul In
stitutului central de cercetări 
chimice, de eforturile depuse 
pentru finalizarea unor intere
sante teme de cercetare. Este 
evident, a spus specialistul a- 
merican, că știința românească 
se află în primele rînduri ale 
științei mondiale în numeroase 
domenii. •

Referindu-se la institutele de 
învățămînt superior vizitate, 
oaspetele a spus : Atenția mi-a 
fost reținută de modul în care 
se pregătesc cadrele în vederea 
viitoarei activități în producție 
și cercetare. Foarte interesant 
mi s-a părut, de exemplu, sis
temul complex de pregătire a 
studenților, care le asigură un 
larg orizont științific. Consider, 
de asemenea, foarte eficient mo
dul de reciclare a specialiștilor.

Relevînd, încă o dată, carac
terul fructuos al vizitei între
prinse in țara noastră, Ernest R. 
Gilmont a arătat că, în cursul 
acesteia, a avut ocazia să cu
noască personalități de seamă 
ale vieții științifice românești, 
cu care a avut rodnice schim
buri de opinii, conturindu-se noi 
domenii de colaborare între oa
menii de știință din cele două 
țări care activează în domeniul 
chimiei.

în încheiere, specialistul ame
rican a declarat : Vrem cu toată 
sinceritatea să continuăm dez
voltarea colaborării cu colegii 
noștri români. Dorința noastră 
de cooperare și colaborare are 
la bază convingerea că această 
conlucrare contribuie atit la o 
mai bună cunoaștere și apro
piere reciprocă, cit și la conso
lidarea păcii în lume.

Conferirea diplo- 
membru de onoa- 

institutului nostru con- 
o recunoaștere deplină 

neobosite in

(Agerpres)

La 18 iulie 1974, a încetat 
din viață tovarășul Miron Con
stantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii 
România.

Activist de frunte 
lui Comunist Român 
lui nostru socialist, 
Miron Constantinescu și-a închi
nat întreaga sa viață, din frage
dă tinerețe, cauzei socialismu
lui și comunismului, slujirii fără 
preget a năzuințelor vitale de 
libertate și progres social ale po
porului român, construirii socia
lismului și înfloririi patriei. .

Născut la 13 decembrie 1917, 
•Miron Constantinescu a cunos
cut vicisitudinile vieții încă din 
copilărie, rămînînd orfan. Para
lel cu studiile la liceul din Arad, 
muncește din greu pentru a-și 
cîștiga existența. Student al Fa
cultății de litere și filozofie a 
Universității din București, ab
solvă studiile prin lucrarea de 
licență „Cauzele sociale ale răs
coalei lui Horia“, pentru care i 
se atribuie calificativul „magna 
cum laudae".

încă de pe vremea cînd era 
elev, la Arad, a luat legătură cu 
mișcarea muncitorească, eveni
ment care avea să influențeze 
întregul curs al vieții sale.

Ulterior, ca student, se remar
că încă de la început drept un 
element cu o temeinică pregăti
re marxistă, desfășurînd o inten
să activitate în rîndul colegilor 
săi pentru demascarea uneltiri
lor cercurilor reacționare și fas
ciste, pentru apărarea democra
ției și a intereselor naționale ale 
poporului român.

în 1933 devine membru al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
apoi membru în Biroul studen
țesc al U.T.C., iar în 1936 este 
primit în rîndurile Partidului 
Comunist Român.

îndeplinind din însărcinarea 
partidului funcții de conducere 
în mișcarea democratică stu
dențească, acționează intens pen
tru întărirea frontului studenți
lor, organizînd mișcările reven
dicative ale studenților, partici
parea lor la largile manifestări 
inițiate și conduse de partid în 
numeroase orașe ale țării.

în acești ani, Miron Constan
tinescu a fost o prezență activă 
pe frontul publicistic, la ziarele 
și revistele legale și . ilegale : 
„Cuvîntul liber", „Era Nouă" și 
„Cadran", unde prin scrisul său 
militant contribuie la răspîndirea 
în mase a ideilor generoase ale 
marxism-leninismului, ale politi-

Socialiste

al Partidu- 
și al statu- 

tovarășul

în legătură cu încetarea 
viață a tovarășului Miron 
stantinescu, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Ma
rea Adunare Națională, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
au numit o comisie de partid și 
de stat pentru organizarea fune
raliilor.

Comisia este alcătuită din to-

din 
Con-

• V. Marinescu, I. Faur — 
Realizarea unui sistem infor-

Un invidiat loc în aceste zile de caniculă — Poiana Țapului 
de pe Valea Prahovei.

cii partidului închinate dreptății 
și libertății sociale, apărării de
mocrației și independenței națio
nale a patriei.

în noiembrie 1940 ia parte ac
tivă la organizarea tineretului 
pentru manifestația, antifascistă 
de la Obor, din București.

în 1939, împreună cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu face parte 
din grupul de activiști cărora 
partidul le-a încredințat sarcina 
reorganizării Uniunii Tineretului 
Comunist, aducînd o contribuție 
de seamă la pregătirea și desfă
șurarea Conferinței Naționale a 
U.T.C., din septembrie 1939.

în noiembrie 1940 a primit sar
cina de membru al Biroului re
gional Galați al P.C.R., partici- 
pînd la organizarea maselor mun
citoare din principalele industrii 
ale acestui port dunărean, pre
cum și la editarea organului ile
gal al partidului „Dunărea Ro
șie".

Pentru activitatea revoluționa
ră desfășurată este arestat în ia
nuarie 1941, torturat și condam
nat la 10 ani muncă silnică. în 
închisorile Galați, Caransebeș și 
Lugoj, alături de cadre de bază 
ale partidului, a acționat pentru 
a menține permanent trează con
știința și demnitatea deținuților 
antifasciști.

îndată după victoria insurec
ției naționale antifasciste armate, 
partidul i-a încredințat sarcina 
de înaltă răspundere de a orga
niza și conduce „Scînteia" legală.

în februarie 1945 este desem
nat în conducerea Organizației 
regionale de partid București.

La Conferința Națională a par
tidului din octombrie 1945 a fost 
ales membru al Comitetului Cen
tral și al Biroului Politic.

Plenara din martie 1970 a C.C. 
al P.C.R. îl alege membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
iar Plenara din noiembrie 1972 
îl alege și secretar al C.C. al 
P.C.R. .

Tovarășul Miron Constantines
cu a îndeplinit funcții de răs
pundere în aparatul de stat ca 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, minis
tru al învățămîntului și culturii, 
președinte al Consiliului Econo
mic, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, funcții în care a adus 
contribuții de seamă la înfăptui
rea politicii partidului de con
struire a socialismului, de dez
voltare economică și social-cultu- 
rală a țării noastre.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST HOMĂN 
MAREA ADUNARE NAȚIONALA

A REPUBLIC!! SOCIALISTE ROMÂNIA
CONSILIUL DE STAT CONSILIUL DE MINIȘTRI

Ales deputat încă în primul 
parlament din 1946 — și ulterior 
în mai multe legislaturi ale fo
rului legislativ suprem al țării — 
Miron Constantinescu îndeplinea 
din martie 1974 funcția de pre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale.

Intelectual cu o temeinică pre
gătire marxistă, Miron Constan
tinescu a desfășurat o bogată ac
tivitate științifică și culturală pe 
tărimul istoriei, sociologiei, al e- 
conomiei politice, publicînd nu
meroase studii și făcînd comuni
cări la congrese științifice interna
ționale de mare prestigiu. A fost 
președinte al Consiliului de con
ducere și rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", președinte 
al Academiei de științe sociale 
și politice. Recenta sesiune a A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România l-a ales membru titu
lar.

Militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești din ța
ra noastră, Miron Constantinescu 
a slujit cu abnegație, cu întreaga 
sa capacitate și energie cauza 
ciasei muncitoare și a partidului, 
a participat cu pasiune revoluțio
nară la cele mai importante ac
țiuni ale luptei pentru eliberarea 
națională și socială a poporului 
român, la întreaga activitate de 
cucerire și instaurare a puterii 
populare, de construcție a so
cietății socialiste din țara noas
tră. In întreaga sa activitate 
a militat pentru întărirea conti
nuă a unității și coeziunii rându
rilor partidului, pentru afirmarea 
și creșterea rolului său conducă
tor în societatea noastră socia
listă.

Pentru meritele sale deosebi
te, Miron Constantinescu și-a 
cîștigat o înaltă prețuire din par
tea Partidului Comunist Român, 
a statului nostru, a oamenilot 
muncii, fiind distins cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste", cu 
cele mai înalte ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Partidul Comunist Român, 
România socialistă, întregul nos
tru popor pierd în persoana to
varășului Miron Constantinescu 
un fiu credincios al țării, un 
luptător devotat pentru triumful 
ideilor socialismului și comunis
mului. pentru înflorirea patriei 
și a națiunii noastre socialiste.’ 
Amintirea sa va rămîne mereu 
vie în inimile comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră.

varășii : Manea Mănescu, pre
ședintele comisiei, Gheorghe 
Cioară, Gheorghe Pană, Chivu 
Stoica, Gheorghe Necula, Ștefan 
Ștefănescu.

Funeraliile vor avea loc la 20 
iulie a.c., care se declară zi de 
doliu.

în această zi, în întreaga țară, 
se vor arbora în bernă drapelul 
de stat al Republicii Socialiste

România și steagul Partidului J 
Comunist Român. în Capitala ț 
țării, în ziua funeraliilor, se vor 
trage, în semn de ultim omagiu, 
21 salve de artilerie.

Teatrele, cinematografele, ra
dioul, televiziunea și celelalte in
stituții de cultură își vor adapta 
în mod corespunzător programele 
în ziua funeraliilor.

Din partea Comisiei
de organizare a funeraliilor

Comisia pentru organizarea fu
neraliilor tovarășului Miron Con- 
stantinescu comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Miron Constanti-

nescu va fi depus în holul Pa
latului Marii Adunări Naționale.

Pentru a-și lua rămas bun, oa
menii muncii vor avea acces în 
ziua de 19 iulie, între orele 16,00

și 19,00, și în ziua de 20 iulie, 
între orele 10,00 și 11,00.

Mitingul de doiiu va avea loc 
în ziua de 20 iulie, ora 11,00, 
la Palatul Marii Adunări Națio
nale.

ORGANIZAREA MUNCII
(Urmare din pag. 1)

de circa 300—400 ha, Iar din pla
nul culturilor furajere să se re
zolve circa 80—90 la sută.

Cu toate bunele rezultate ob
ținute în unele unități agricole, 
nu peste tot campania de re
coltat este privită cu aceeași se
riozitate, fapt care duce la ne- 
realizarea vitezei zilnice, de re
coltat și deci la nerespectarea 
graficelor de depozitare a griu
lui în bazele de recepție. Numai 
departe, la cooperativa agricolă 
Pădureni, specialiștii au amînat 
declanșarea recoltatului pe mo
tiv că griul nu e copt, în timp 
ce analizele de testare arătau 
o umiditate mal mică de 16 la 
sută. Și acesta este motivul cel 
mai frecvent folosit de condu
cerile unităților unde recoltatul 
griului întîrzle cu toate că nu
mai în decurs de 2 ore cu soare 
bun umiditatea unui bob de grîu 
se poate micșora chiar cu 4 pro
cente. Oare specialiștii nu știu 
acest lucru?

în aceste zile de vîrf ale cam
paniei, prezența efectivă în cîmp 
și controlul permanent al lanu
lui se impun ca o condiție obli
gatorie a reușitei campaniei 
pîinii.

Dăm dreptate inginerului Pe
tre Mateescu, director adjunct cu 
producția vegetală la direcția a- 
gricolă județeană: „ritmul de re
coltare se va intensifica în zi
lele imediat următoare și se spe
ră o sporire substanțială a vite
zei de lucru, dar aceasta impli-»- 
că o bună organizare a volumu
lui mare de muncă pentru ca 
griul să fie pus cit mai repede 
la adăpost. Strangulările ivite pe 
drumul greu către bazele de re
cepție, începînd chiar de la re
coltatul care întîrzie în unele 
unități, dovedesc slaba preocu
pare a specialiștilor pentru des
fășurarea în bune condiții a 
campaniei".

BL1TZ-INDIGOU

Dumneavoastră
nu vă e frig ?

• Direcția agricolă Arad, 
solicită de citeva zile un nu
măr de 176 autocamioane de 
Ia I.R.T. Oradea pentru 
transportul griului în bazele 
de recepție. Prompt, după 48 
de ore de 
menzii au 
mioane. Și 
că lanurile
cele" încărcate pe cimp 
așteptarea unui camion 
căldura asta te apucă frigul.

preluare din cauza unei ba
riere nărăvașe. în drumul 
lor spre bază, camioanele 
fac haltă la bariera de cale 
ferată din vecinătate, care 7 
ore din 10 stă in poziția „în
chis". Pe cînd se vor deschi
de relațiile de vecinătate 
între grîu și bază ?

In orele de vîrf : 12,30—13,OC: 
15,30—16 ; 19—21,30. în rest
nu prea avem clienți să-i 
descărcăm". Sperăm că spe
cialiștii au reținut orele cînd 
vor fi șanse să-și descarce 
operativ griul 1

Doar vina Apel în cîmp

la livrarea co- 
sosit 17 autoca- 
cind te gîndeștl 
stau cu „pînte- 

în 
pe

orelor de vârf

cozilor la descărcare,

Ce faceți
cu bariera ?

• Baza de recepție de la 
Curtici lucrează cu 50 Ia su
tă din capacitatea zilnică de

• Instantaneu la baza de 
recepție dintr-o altă locali
tate învecinată. Iosif Barta, 
de Ia C.A.F. „Ogorul" : „Din 
cauza
în loc de patru transporturi 
zilnice fac numai două".

Tiberiu Gutman șeful ba
zei de recepție : „aglomerări
le se produc din cauza ne- 
respectării graficului de a- 
fluire pe care l-am stabilit 
cu unitățile agricole.

De fapt și peste acest grafic 
putem prelua cu 70 la sută 
mai mult, dar v-ați nimerit

• In vreme ce boabele au
rii au luat de multă vreme 
(de două săptămini) drumul 
magaziei C.A.P. Zădăreni șl 
Felnac, paiele mai zac încă 
pe cîmp. Și nici măcar nu 
sînt balotate cu toate că pre
sele stau nefolosite. Se ridi
că din umeri și se spune : 
„N-avem oameni". Oare in
tr-un sat întreg nu se găsesc 
cîțiva băieți de școală ini
moși pentru a da o mină de 
ajutor, așa cum în alte locuri 
am consemnat acest lucru ? 
Ce părere au organizațiile de 
tineret ?

ȘT. DORGOȘAN
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VIZITA DELEGAȚIEI U.T.C
ÎN R.S. CEHOSLOVACĂ

Ședința guvernului iugoslav Lovitura de stat din Cipru
La 18 iulie, delegația Uniu

nii Tineretului Comunist, condu
să de tovarășul Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C.

A FOST PREZENTATĂ O INFORMARE CU 
PRIVIRE LA VIZITA IN ROMÂNIA A 
PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO

condamnată ferm
BELGRAD 18 — Corespon

dentul Agerpres, Slmion Mor- 
covescu transmite : în cadrul 
unei ședințe a guvernului iu
goslav, Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral, a prezentat o informare cu

BRAZILIA:

Pregătiri pentru
Conferința 
mondială

a populației
Co-BRAZILIA 18 

respondentul Agerpres, 
Valentin Păunescu, trans
mite :

privire la vizita in România a 
tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

In comunicatul dat publicită
ții la încheierea ședinței, se a- 
rată că, cu prilejul vizitei șl al 
convorbirilor purtate la Bucu
rești, de ambele părți s-a ex
primat hotărîrea de găsire a 
unor forme noi pentru colabo
rarea de lungă durată între 
cele două țări socialiste vecine. 
Acordul cu privire la colabora
rea pe termen lung în domeniile 
economic șl tehnico-știlnțific, 
precum și cu privire la coope
rarea și specializarea în pro
ducție, încheiat între Iugoslavia 
și România, urmează să facă 
posibilă construirea în comun a 
unor noi obiective economice, 
în cursul acestei luni, urmează 
să-și înceapă activitatea grupu
rile de lucru de specialiști care 
vor examina probleme ale co
laborării reciproce și ale rela
țiilor bilaterale, se arată în co
municat.

întreaga lume

Grupul interministerial pri
vind problemele demografice 
ale Braziliei, ale cărui lucrări 
s-ait desfășurat timp de un an 
la Brasilia, a elaborat un pro
iect de document ce urmează a 
fi supus aprobării președintelui 
țării, pentru a servi, ulterior, 
drept ghid al activității delega
ției braziliene în cadrul lucră
rilor Conferinței mondiale a 
populației de la București, din 
august a.c. Documentul subli
niază caracterul dinamic al 
populației în contextul dezvol
tării naționale.

Totodată, în vederea pregătirii 
unor date și propuneri concre
te, ce urmează a fi prezentate 
de către delegația Braziliei in 
cadrul lucrărilor Conferinței 
mondiale a populației de la 
București, la Rio de Janeiro se 
vor desfășura, între 28 iulie și 
3 august, lucrările primei reu
niuni braziliene de studiu pri
vind problemele populației. La 
lucrări și-au anunțat participa
rea specialiști autohtoni și stră
ini. Agenda reuniunii cuprinde 
o serie de teme de specialitate, 
între care problemele mortalită
ții, fecundității, mierațiilor in
terne și internaționale, resurselor 
umane și naturale, corelației om- 
mediul ambiant, probleme legate 
de urbanizare.

• SOCIETATEA NAȚIONALA 
ALGERIANĂ DE HIDROCAR
BURI, Sonatrach, a încheiat un 
contract pe termen lung (1974— 
1977) cu întreprinderea „Petrol- 
export" pentru livrarea de țiței 
în România. în contrapartidă, 
au fost încheiate și contracte pe 
termen lung pentru livrări de 
mărfuri românești in Algeria.

Etiopia : Forțele 
armate au preluat 

controlul asupra 
orașului Asmara

• Posturile de radio etio
piene au difuzat un comu
nicat al Comitetului militar 
format din reprezentanți ai 
armatei și poliției, în care se 
anunță că, joi, forțele arma
te au preluat controlul asu
pra orașului Asmara, al doi
lea centru urban ca impor
tanță din Etiopia — relatea
ză agențiile de presă. Potrivit 
postului de radio „Asmara" 
în oraș și în provincie au 
fost instituite restricții de 
circulație. Au fost arestați 
conducători ai administrației 
provinciale, printre care figu
rează și guvernatorul provin
ciei Eritrea, generalul Debe- 
be Haile Mariam.

Agenția ctiopiană oficială 
de informații, reluată de a- 
genția Reuter, relatează că la 
Addis Abeba a avut loc un 
schimb de opinii între mem
brii Comitetului Militar și 
Comisiei pentru investigarea 
cazurilor de corupție și abuz 
de putere în care sînt im
plicate cele peste 80 de per
sonalități ale vieții politice, 
economice, financiare, mari 
latifundiari. într-un comu
nicat dat publicității de Co
mitetul militar se arată că 
toate persoanele arestate în 
ultimele două săptămini ur
mează să compară în fața 
Comisiei de anchetă formată 
din membri ai guvernului și 
ai parlamentului și de repre
zentanți ai armatei și poliției.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Agenția TASS a difuzat o de
clarație a guvernului sovietic în 
legătură cu situația din Cipru, 
în care se arată că „amestecul 
militar brutal din afară în tre
burile interne ale unui stat su
veran, membru al O.N.U., con
tinuă, sînt călcate în picioare, 
fără jenă, principiile Cartei 
O.N.U.".

După ce se referă la răspun
derea ce revine guvernului grec 
șl la examinarea de către Con
siliul de Securitate a problemei 
privind situația din Cipru, crea
tă ca rezultat al intervenției din 
afară, declarația arată : „Nu 
pot exista îndoieli că poporul 
cipriot își va spune cuvintul. 
Năzuința unui popor, fie el 
chiar mic, spre liberțate și in
dependență nu poate fi înăbuși
tă. Poporul Ciprului a dovedit 
acest lucru prin lupta sa de 
mulți ani pentru independență, 
împotriva încercărilor de a-i 
înăbuși voința".

Uniunea Sovietică — se spu
ne în declarație — a susținut 
și va susține existența indepen
dentă a Ciprului ca stat suve
ran. Guvernul U.R.S.S. conside
ră că toate statele cărora le 
sînt scumpe pacea și libertatea 
popoarelor trebuie să-și ridice 
glasul în apărarea guvernului 
legal al Republicii Cipru, în 
frunte cu președintele Maka-

rios, pentru încetarea imediată 
a amestecului militar străin în 
treburile interne ale Ciprului. 
Ca o primă măsură, trebuie în
făptuită imediat înlăturarea 
Cipru a întregului personal 
litar grec.

turor unităților militare elene 
de pe insulă.

din 
mi-

Re-HANOI 18 (Agerpres). — 
ferindu-se la lovitura de stat mi
litară din Cipru, ziarul „Nhan 
Dan" scrie că poporul vietnamez 
condamnă cu hotărîre puciul 
militar organizat de forțe străi
ne împotriva guvernului pre
ședintelui Makarios. Lupta po
porului cipriot — subliniază co
tidianul — face parte din lupta 
popoarelor lumii împotriva im
perialismului și colonialismului, 
pentru eliberare națională și 
progres social, pentru pacea și 
securitatea popoarelor.

(Agerpres). — Un 
cuvint al Ministe- 
al afacerilor exter-

Președintele 
Makarios 
a sosit

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Președintele guvernului legal al 
Ciprului, arhiepiscopul Makarios, 
a sosit la New York pentru a 
prezenta, în 
Securitate al 
Cipru.

SOFIA 18. (Agerpres). — „Gu
vernul bulgar își exprimă îngri
jorarea față de pericolul direct 
la adresa păcii și securităii tu
turor țărilor din zona de est a 
Mării Mediterane și din Balcani, 
creat în urma amestecului for
țelor armate grecești în Cipru. 
Acțiunile forțelor armate ale 
Greciei în Cipru vin în contra
dicție cu eforturile în vederea 
slăbirii încordării, care se depun 
la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa și repre
zintă o lovitură grea la adresa 
păcii în Europa și în lumea în
treagă" — se spune în declara
ția guvernului bulgar dată pu
blicității. Bulgaria s-a pronun
țat și se pronunță cu hotărîre 
împotriva politicii de imixtiune 
și violență față de Cipru sau de 
oricare alt stat suveran. Guver
nul bulgar recunoaște ca singur 
reprezentant legal al Republicii 
Cipru pe președintele Makarios 
ales de poporul cipriot și gu
vernul său și insistă ca guver
nul elen să ia măsuri imediate 
pentru încetarea amestecului în 
treburile interne ale Republicii 
Cipru și pentru retragerea tu-

DELHI 18 
purtător de 
rului indian 
ne a făcut o declarație în le
gătură cu evenimentele din Ci
pru, în care se spune că „In
dia este profund îngrijorată de 
evoluția recentelor evenimente 
din insulă și deplînge îndepăr
tarea de către junta militară a 
președintelui Makarios ales în 
mod constituțional". India spri
jină, așa cum a făcut-o în
totdeauna, suveranitatea terito
rială, integritatea și indepen
dența —_ ' ’
an, se spune în declarație, „spe
ră că 
ternațională va acționa pentru 
restaurarea păcii și stabilității 
în regiune, amenințate de re
centa folosire a forței asupra 
guvernului legitim al Ciprului".

Ciprului. Guvernul indi-
întreaga comunitate in-

LĂRGIREA 
RELAȚIILOR 

ECONOMICE DINTRE 
ROMÂNIA Șl R.D.G.

Tovarășul Emil Drăgănes- 
cu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
Republicii Socialiste Româ
nia, care se află în prezent 
in R.D. Germană a fost pri
mit, la 18 iulie, de Horst 
Sindermann, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G.

în cursul convorbirii s-au 
abordat probleme ale rela
țiilor pe multiple planuri 
dintre cele două țări. S-a 
subliniat că activitatea care 
se desfășoară în prezent pen
tru coordonarea bilaterală a 
planurilor pe anii 1976—1980 
oferă noi posibilități în ve
derea lărgirii relațiilor eco- 
nomice dintre Republica So
cialistă România 
Germană.

La convorbire, 
desfășurat într-o
cordială, prietenească au luat 
parte Gerhard Schiirer, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., pre
ședintele Comisiei de Stat a 
Planificării, și Vasile Vlad, 
ambasadorul țării noastre In 
R.D.G.

al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a fost pri
mită de Josef Kempny, mem
bru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
La primire a participat Jin- 
drich Polednik, președintele 
C.C. al Uniunii Socialiste a Ti
neretului din R.S. Cehoslovacă.

In aceeași zi, delegația U.T.C 
a fost primită de Karol Laco, 
vicepreședinte al guvernului 
federal 
avut o 
tatea 
nească 
tineret

cehoslovac cu care a 
discuție privind acfivi- 

și colaborarea priete- 
dintre organizațiile de 
din cele două țări.

• NOUL PREMIER AL 
PORTUGALIEI, colonelul 
Vasco Goncalves, a sublini
at într-o declarație că obiec
tivul fundamental al guver
nului, a cărui componență a 
fost anunțată de către pre
ședintele Spinola, este „de a 
dota țara cu instituții cu a- 
devărat democratice, alese 
în mod liber de către po
porul portughez". El a pre
cizat că noul cabinet rămî- 
ne o coaliție, caracterizată 
însă de prezența reprezen
tanților mișcării forțelor ar
mate.

„Obiectivul nostru de ba
ză constă in consolidarea de
mocrației in Portugalia și in 
dezvoltarea sa, astfel ca, in 
momentul alegerilor pentru 
Adunarea Constituantă, po
porul să se poată manifesta 
in toată libertatea. Sintem 
absolut hotărîți — a mențio
nat premierul Vasco Gon
calves — să ne ducem la 
bun sfirșit misiunea încre
dințată".

și R.D.

care s-a 
atmosferă

fața Consiliului de 
O.N.U., situația din
*

18 (Agerpres).LONDRA ____
Primul ministru britanic Harold 
Wilson, l-a informat pe preșe
dintele Makarios că Marea Bri- 
tanie sprijină ferm aplicarea 
prevederilor tratatului din 1960 
în legătură cu garantarea inde
pendenței și integrității terito
riale a Ciprului — informează 
un comunicat oficial dat publi
cității Ia Londra, la încheierea 
convorbirilor care au avut loc 
între șeful • guvernului de la 
Londra și președintele cipriot, 

în cursul convorbirilor — a- 
rată comunicatul — au fost e- 
xaminate în detaliu ultimele e- 
venimente intervenite în Cipru.

Vizita primului ministru 
al Turciei in Anglia

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Primul ministru al Turciei, 
Biilent Ecevit, și-a încheiat, joi, 
vizita de 24 de ore efectuată în 
Anglia, plecînd spre Ankara. 
Convorbirile premierului turc cu 
primul ministru britanic Harold 
Wilson, cu ministrul de externe, 
James Callaghan, și cu subsecre
tarul de stat american Joseph 
Sisoo s-au referit la situația 
creată în Cipru în urma recen
tei lovituri de stat.

într-o conferință de presă or
ganizată la Încheierea vizitei, 
primul ministru al Turciei a de
clarat că tara sa acționează 
pentru găsirea unei soluții paș
nice în problema cipriotă.

Comitetul politic al C.C. al 
P.C. Portughez a dat publicită
ții o declarație în care se arată 
că noul Cabinet, menținîndu-se 
ca guvern de coaliție, diferă de 
cel anterior, prin două caracte
ristici esențiale : intrarea di
rectă a Mișcării Forțelor Armate 
.M.F.A. în guvern, în care a- 
ceasta își asumă cele mai înalte 
responsabilități, și înlăturarea 
elementelor conservatoare, care 
au pus în cauză programul Miș
cării Forțelor Armate și au în
cercat să împiedice procesul de 
democratizare. Aceste caracte
ristici atestă că noul guvern are 
condiții mai bune decît cel an
terior de a pune în practică 
programul Mișcării Forțelor Ar
mate, de a face/ față manevrelor 
și conspirațiilor reacțiunii, de a

continua democratizarea, de a 
pune capăt războiului colonial 
și de a conduce țara pină la 
realizarea de alegeri libere pen
tru Adunarea Constituantă. Par
tidul Comunist Portughez sa
lută noul guvern provizoriu și 
declară solemn că va depune 
toate eforturile pentru a contri
bui la succesul activității sale.

P.C. Portughez cheamă clasa 
muncitoare, forțele democra
tice, masele populare să-și în
tărească unitatea și acțiunea în 
jurul noului guvern provizoriu, 
să facă tot ce este în puterea 
lor pentru a întări alianța ma
selor populare cu Mișcarea For
țelor Armate, ca o condiție e- 
sențială pentru cucerirea păcii 
și a unui regim democratic sta
bil, ales de poporul însuși.

V
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• •

Evoluția situației din Cipru
® Masive arestări în întreaga insulă
• Noi măsuri represive adoptate de junta

La Seul, oraș în care șomajul 
face ravagii și în care un sfert din 
populația activâ caută zadarnic 
de lucru, există o instituție care 
funcționează «din plin». „Curțile 
marțiale nu șomează deloc în Co
reea de sud" — constată Le Mon
de.

Procesele se desfă
șoară în serie și sen
tințele sint cutremură
toare: mulfi din cei a- 
junși pe banca acuza
ților sint condamnați 
la moarte sau la tem
niță pe viață. Rechizi
toriile în aceste pro
cese nu dovedesc ima
ginație: se invocă pre
tinse „comploturi" fără 
a se aduce absolut nici 
o probă. Orice remar
că ostilă față de regi
mul dc Ia Seul, orice 
frază critică rostită sau 
scrisă înseamnă o „cri
mă" periculoasă care 
poate conduce direct in 
fața plutonului de exe
cuție. Doar cîteva cu
vinte dc nemulțumire 
și autorul lor riscă să 
fie declarat „complo
tist". Formula nu este 
nouă. Amplificarea o- 
poziției față de regi
mul antipopular, mai 
ales după puternicele 
demonstrații studen
țești, are drept efect 
înmulțirea actelor re
presive. Cerințelor le
gitime ale opiniei pu
blice — cerințe legate 
de dezideratul asigu
rării celor mai ele
mentare libertăți de
mocratice — li se răs
punde prin utilizarea 
violentă, masivă, ne
cruțătoare a represiu
nii. Pak Cijan Hi a re
nunțat să mai facă a- 
pel la „acoperiri" de
mocratice. Eforturile 
de a-și „înfrumuseța" 
regimul au fost aban
donate. Se apelează la 
brutalitatea maximă 
spre a intimida pe ad
versarii din ce în ce 
mai numeroși ai regi
mului. în mod oficial 
s-a interzis difuzarea 
oricărei informații sau 
comentariu cu caracter 
critic la adresa „re
formelor politice" ale 
regimului. încălcarea 
acestei dispoziții este 
echivalență cu lezarea 
„securității naționale". 
Agenții poliției și si
guranței au primit 
dreptul de a aresta 
persoanele bănuite de 
atitudini opoziționiste.

Pur și simplu, pe baza 
unui denunț sau fără 
nici un denunț, doar 
datorită unei vagi su
poziții, oricine poate a- 
junge în temniță și a- 
poi la Curtea marția
lă. Dar ce reprezintă 
„reformele politice" a 
căror comentare nega
tivă este draconic in
terzisă? Aceste „refor-

învățămînt superior de 
la Seul. Manifestele pe 
care le-au răspindit 
exprimau cu claritate 
obiectivele luptei lor : 
„Desființarea servicii
lor secrete fasciste și 
instaurarea democra
ției". FRANCE NOU- 
VELLE atrăgea atenția 
asupra semnificației 
profunde a acțiunilor 
din mediul universitar. 
Publicația pariziană 
scria: „Manifestațiile 
studențești, în afară de 
faptul că au fost de 
mare amploare, au 
prezentat și un alt as
pect. în timp 
sa era redusă 
re. necxistînd 
altă parte nici 
nizație legală

ce pre
ia tăce- 
pe de 
o orga- 
a stu

denților, acțiunile de 
protest ale acestora au 
izbucnit în principalele

^TINERETUL LUMII

înscenări
judiciare la Seul
me" sint, în fapt, mă
surile dictatoriale care 
au amputat constitu
ția, eliminind orice 
prevedere care ar ga
ranta libertăți cetățe
nești. Violarea flagran
tă a normelor constitu
ționale a fost eticheta
tă „reformă politică". 
Firește, opinia publică 
sud-coreeană înțelege 
conținutul real al aces
tor măsuri, ceea ce ex
plică înmulțirea acțiu
nilor protestatare, creș
terea nemulțumirilor 
celor mai diverse ca
tegorii. în mod deose
bit, tineretul se afir
mă ca o forță activă a 
mișcării opoziționiste. 
In coloanele demon
stranților antiguverna
mentali, în grupele 
care confruntă curajos 
poliția, tinerii sînt în 
mare număr. DER 
SPIEGEL amintea că, 
săptămîni în șir, stu
denții au boicotat 
cursurile Universității 
naționale, cea mai im
portantă instituție de

orașe, avind aceeași 
platformă de revendi
cări. Aceasta presupu
ne, indiscutabil, exis
tența unei 
clandestine 
cuvinte de 
populare".

Combativitatea stu
denților cunoaște o ac
centuare în condițiile 
în care s-a produs o 
ruptură clară între re
gim și cele mai dife
rite sectoare publice. 
De pildă, exponenți de 
frunte ai bisericii ca
tolice și protestante au 
condamnat represiu
nea. Păturile mijlocii 
de la orașe se alătură 
luptei împotriva lui 
Pak Cijan Hi. Intelec
tuali de frunte, profe
sori universitari, zia
riști se angajează în 
aceeași luptă. Nu-i în- 
tîmplătoi- că printre 
„complotiști" a ajuns și 
un fost președinte al 
Coreei de sud — un 
om politic aflat la vîr- 
sta de 77 ani și acuzat 
de a fi ajutat pe stu-

organizații 
ale cărei 

ordine sint

denții de la Seul. Zia
riștilor care i-au adre
sat întrebări, el le-a 
declarat: „Nu pot să 
răspund întrebărilor 
dumneavoastră. Mi s-a 
spus să nu vor
besc nimic..." Agenția 
FRANCE PRESSE 
semnala că inculparea 
fostului președinte „a 
suscitat o vie surpriză 
în opinia publică".

La Seul simulacre 
judiciare sint organiza
te în grabă. Numeroși 
patrioți au fost con
damnați la moarte de 
către curțile marțiale 
„de urgență". Unul 
dintre cei condamnați 
este un lider al Parti
dului Revoluționar 
Popular. împreună cu 
el a fost judecat un 
grup de 55 de acuzați, 
in majoritate studenți. 
Acești tineri au fost a- 
cuzați de a fi organi
zat Federația Naționa
lă a Tineretului și Stu
denților pentru Demo
crație, de a fi militat 
pentru democratizarea 
Coreei de sud și pen
tru reunificarea pașni
că și independentă a 
Coreei. 14 din cei az- 
vîrliți pe banca acuza
ților urmează a fi e- 
xecutați. O „înaltă 
curte marțială extra
ordinară" a condamnat 
Ia grele pedepse un 
grup de reprezentanți 
ai cultelor religioase. 
Acuzația adusă lor : 
„violarea măsurilor de 
urgență". Un poet ce
lebru a fost și el con
damnat 
după o 
turare. 
„vină" 
deapsa 
ceea de a fi scris un 
poem care critica dic
tatura lui Pak Cijan 
Hi.

1 024 persoane au fost 
arestate Ia Seul după 
demonstrațiile studen
țești. Ei riscă de a fi 
executați după o su
mară judecată. Dar 
Pak Cijan Hi se în
șeală crezînd că în
mulțirea condamnări
lor la moarte poate 
frîna creșterea opozi
ției democratice din 
Coreea de sud, lupta 
populară pentru liber
tate și independență, 
pentru reunificarea 
pașnică a țării. Expe
riența dovedește că re
presiunile nu pot sal
va niciodată regimurile 
antipopulare.

la moarte 
prelungită tor- 

O singură 
l-a adus pe- 
capitală — a-

E. OBREA

NICOSIA 18 (Agerpres). — 
Potrivit unor informații tran
smise de postul de radio al 
forțelor britanice din Cipru, re
luate de agenția Reuter, în u- 
nele localități ale insulei mai 
au loc schimburi de focuri spo
radice între elementele juntei 
militare și susținătorii preșe
dintelui Makarios.

La Nicosia și în alte orașe ale 
țării se menține starea de ur
gență care nu este ridicată de
cît cîteva ore pe zi, pentru a- 
provizionarea populației cu pro
dusele strict 'necesare.

O oficialitate a juntei milita
re a anunțat că. începînd de 
joi, se introduce o cenzură 
strictă a tuturor tipăriturilor. 
Au fost introduse, de aseme
nea, restricții în privința acti
vității ziariștilor străini.

Junta militară a trecut, tot-

odată, la o amplă operațiune 
de arestare a unor lideri po
litici progresiști, a colaboratori
lor și susținătorilor președinte
lui Makarios. După cum rela
tează agenția Associated Press, 
după lovitura de stat de luni 
au fost arestate peste 1 000 de 
persoane. Agențiile Associated 
Press și U.P.I. informează că 
poliția și trupele juntei au ini
țiat în Nicosia și în alte lo
calități o adevărată campanie 
de percheziție și arestări. Le
găturile telefonice și telex cu 
Cipru rămîn întrerupte încă de 
la declanșarea loviturii de stat. 
Aeroportul din Nicosia a fost 
redeschis, sub un strict control 
al juntei militare, în vederea 
transportării numărului mare de 
turiști străini, care se grăbesc 
să părăsească Ciprul din cau
za recentelor evenimente.

Cu cîteva ore înainte de a-și încheia vizita 
care a întreprins-o în România, la invitația Uniu
nii Tineretului Comunist, delegația Uniunii Tine
retului Comunist Leninist (U.T.C.L.) din Uniunea 
Sovietică, condusă de tovarășul Mihail Bodna- 

șecretar al Comitetului regional al 
, , a fost oaspete al redacției

■ ■ //

renko, <
U.T.C.L.-Donețk, < 
„Scînteia tineretului

Convorbirea purtată 
acest prilej a debutat 
prezentarea citorva 
preocupările actuale 
tineretului sovietic.

cu 
cu 

din 
ale

pe privind vizita tn ța-a 
noastră:

R.D. VIETNAM. în cadrul eforturilor pentru reconstrucția țării, 
la Fabrica de țiglă Quynh Cu din Haiphong se lucrează 

intens.

— Evident, preocupările noas
tre se îndreaptă spre transpu
nerea în viață a programului a- 
doptat de Congresul al XXIV- 
lea al P.C.U.S., ca și de Con
gresul al XVII-Iea al Comso
molului — ne-a spus M. BOD- 
NARENKO. în funcție de spe
cificul fiecărei categorii de ti
neri — muncitori, colhoznici, e- 
levi, studenți etc — ne strădu
im să adoptăm forme de mun
că cit mai interesante pentru 
concretizarea sarcinilor ce ne 
revin. Noi ne-am îmbogățit ex
periența, stilul de muncă, cu 
fiecare etapă parcursă ; sărbă
torirea centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin, ca și a a- 
niversărți celor 50 de ani de 
cînd organizația noastră a pri
mit numele lui Lenin, au con
stituit momente importante în 
această direcție. După opinia 
noastră, modul cum tineretul 
răspunde chemării lansate de 
partid, de organizațiile de tine
ret reflectă gradul său de matu
ritate. Și, putem afirma că pre
tutindeni apar inițiative valo
roase. Aș vrea să vă ' 
exemplu de la noi din 
Comsomolistul Victor 
miner, s-a angajat să 
nească planul cincinal 
ducție in numai 3 ani și 
luni. După scurgerea unui 
mobilizîndu-și și mai mult 
țele, organizîndu-și mai 
munca, a constatat că poate În
deplini sarcinile de producție 
pe 5 ani în numai 2 ani și 6 
luni. O asemenea inițiativă a 
fost extinsă. Autorul ei a de
venit Erou al Muncii Socialiste, 
a participat ca delegat la Con
gresul Comsomolului. Pe aceeași 
linie se înscrie și entuziasmul 
cu care tineretul participă la 
construirea unor mari obiective

de Interes unional, 
unor detașamente 
chiar în ziua încheierii Congre
sului Comsomolului, pentru a lu
cra pe șantierele magistralei fe
roviare Baikal — Amur, ce va 
însuma în final 3 000 de kilo
metri, este încă un exemplu 
semnificativ al dorinței tinere
tului nostru de a fi prezent a- 
colo unde se înalță mari obiec
tive. Un loc deosebit de impor
tant, în strînsă corelare cu ceea 
ce v-am spus deja, este pregă
tirea politică și ideologică a ti
neretului.

Constituirea 
de tineri,

Intervine în convorbire 
TAMARA MOCWSLKA- 
1A, candidat în științe fi
lozofice, membru al dele
gației.

— Nu trebuie omise din sfe
ra preocupărilor noastre nici 
cercetările științifice privind ti
neretul. La noi, în fiecare regiu
ne funcționează institute pri
vind problemele sociale ale ti
neretului. Cercetătorii din ca
drul acestora studiază cele mai 
diferite aspecte ale integrării 
tineretului in viața socială, iau 
parte activă Ia elaborarea pla
nurilor de perspectivă, de dez
voltare a colectivelor de mun
că. Unul din cele mai importan
te obiective ale activității noas
tre ii constituie educarea tine
retului prin muncă, problema 
pregătirii personalității peniru 
munca socială utilă.

Găsim foarte interesantă 
tivltatea ce se desfășoară 
România în acest domeniu, 
zita ne-a permis să luăm 
noștință cu realizări importante 
ale U.T.C. în domeniul integră
rii tineretului în muncă, al o- 
rientării profesionale. Discuțiile 
purtate cu specialiști în proble
mele tineretului au fost since- 

deschise, fructuoase.
In încheiere, conducă

torul delegației ne-a îm
părtășit cîteva impresii

VINERI, 19 IULIE 1974

TARA LUI SANNIKOV: Festival 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16.15; 18.45; 
21); Feroviar (orele 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20); Grădina Festival 
(ora 20).

VALEA: Lumina (orele 16; 18,15; 
20,30).

TREI SCRISORI SECRETE: Lu
mina (orele 9; 11.15; 13.30).

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

DUEL PE AUTOSTRADĂ: Capi
tol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,15:18,30; 
20.45); Scala (orele 9.15: 1130;
13,45; 16,15; 18,30; 20,45); Casa Fil
mului (orele 10; 12,15; 15,45; 18; 
20.15); Grădina Capitol (ora 20,15).

VANDANA: București (orele8.30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,15); Favorit 
(orele 9,15; 12.15; 16.15; 19,15); Vic
toria (orele 9.15; 12 30; 15,45; 19); 
Grădina București (ora 20.45): 
Grădina Dinamo (ora 20.15); Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

BALUL DE 
Doina (orele 
9,45 program

PLIMBARE ________
PRIMĂVARA: Central (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

CHITTY. CHITTY. BANG 
BANG: ,Buzeștl (orele 9; 12.30; 16: 
19.3C); Volga (orele 9,30; 12.30; 16; 
19); Grădina Buzeștl (ora 20,15).

SÎMBĂTĂ SEARA: 
18; 20.30) _ la ora 
de desene animate. 
ÎN PLOAIA DE

ac- 
în 

Vi- 
cu-

dau un 
Donbas.

Dobîș, 
îndepli- 
de pro- 

șase 
an, 

for- 
bine

re,

— Părăsim frumoasa dv. țară 
cu impresii din cele mai alese. 
Luăm cu noi imaginea unui po
por, a unui tineret angajat cu 
toate forțele în îndeplinirea 
sarcinilor istorice ridicate în 
fața României socialiste de 
Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Român. Peste tot am 
observat cu cit entuziasm a pri
mit tineretul sarcina îndeplini
rii planului cincinal Înainte de 
termen, ca și modul cum el răs
punde chemării lansate de U.T.C 
de a se evidenția ca unul din 
factorii cei mai activi ai în
trecerii socialiste. Am remar
cat în același timp, rolul cres- 
cind care revine tineretului 
în viața economico-socială, par
ticiparea sa la diferite niveluri, 
în organele de conducere.

Pretutindeni unde am poposit, 
am fost intîmpinați, în spiritul 
relațiilor frățești statornicite 
între partidele noastre, între 
popoarele și tineretul țărilor 
noastre. Vizita efectuată, con
vorbirile purtate cu reprezen
tanți ai tineretului român, ne-au 
permis să cunoaștem și mai bine 
realizările politice, economice și 
culturale, tradițiile poporului 
român, succesele sale deosebite 
în edificarea noii societăți so
cialiste. Cu prilejul acestui an 
jubiliar, marcat de aniversarea 
a 30 de ani de la eliberare;/. 
României de sub dominația fas 
cistă și cel de al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist » 
Român, dorim succese și mai 
mari poporului și tineretului ro
mân.

In ceea ce ne privește, acum 
la încheierea vizitei, credem că 
ne-am Îndeplinit pe jumătate 
sarcina asumată. Vă asigurăm 
că, intorcindu-ne Ia locurile 
noastre de muncă, vom înde
plini și cealaltă jumătate, vom 
transmite tinerilor sovietici sen
timentele de caldă prietenie ale 
tineretului român, vom face cu
noscute succesele poporului 
român pe calea socialismului, 
angajarea tineretului In efortul 
creator al întregii societăți. Va 
fi, credem, o modestă contribu
ție Ia întărirea pe mai departe 
a prieteniei și colaborării între 
popoarele, între tineretul Uniu
nii Sovleilce și poporul și tine
retul României Socialiste.

Convorbire consemnată de
IOAN TIMOFTE

URSUL YOGY; Doina (orela 
9,30; 11,30; 13,45; 16).

ȘAPTE PĂCATE: Excelsior (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); 
Gloria (orele 9; 11; 13;15; 17; 19); 
Grădina Titan (ora 20,30).

BALADA SOLDATULUI: Cotro- 
cenl (orele 14; 16; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA: Grfvlța 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18,15;
20.30) ; Miorița (orele 9; 11.15; 13,30; 
18; 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
RAȘULUI: Miorița (ora 15,45).

CEAȚA: Dacia (ora 20,30).
LA EST DE JAVA: Dacia (orela 

9.30; 12; 15,45; 18,15).
ADAM ȘI EVA IN CONFLICT S 

Unirea (orele 16; 18,15).
A TRĂI PENTRU IUBIRE: Dru

mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).
50 000 DE DOLARI RECOM

PENSA : Melodia (orele 9: 11.15: 
13.30; 16; 18.15; 20.30); Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20); 
Tomls (orele 9; 11.15: 13,30; 15,45;
18; 20.15); Grădina Modern (ora
20.30) .

EXPLOZIA: Grădina Tomls (ora
20.30) .

AFACEREA DOMINICI: Lira (0- 
rele 15,30; 18: 20,30); Grădina Lira 
(ora 20.15).

DE BUNĂVOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Flacăra (orele 15.30; 18; 
20,15).

o-

JOE LIMONADA: Flamura (ore
le 9; 11; 13,15; 15.45; 18; 20,15).

INAMICUL PUBLIC NR. 1 : Bu- 
cegl (orele 16; 18); Grădina Bu- 
cegi (ora 20 30).

Apașii: Giuieștl (orele 15,30; 18; 
20.15).

MOARA CU NOROC: Munca (o- 
rele 9: 11.15: 13.30: 16; 18.15: 20.30).

FARSĂ TRAGICĂ: Pacea (orele 
15,30: 18; 20,15).

UN comisar acuză: Floreas- 
ca (orele 15,30; 18: 20,15).

DEPARTE — ---------- ------
LĂNȚUITĂ: 
19).

BRIGADA
TĂ: Popular

ASEDIU CU SURPRIZE:
(orele 15; 17,30; 20); Grădina Arta 
(ora 20.15).

RIO LOBO: Ferentari (orele 
15.30: 18; 20.15).

INIMA PE FRINGHIE: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FRAȚII JDERI: Rahova (orele 
16; 19).

CĂLUȚUL ROIB: Progresul (o- 
rele 15.30: 18; 20,15).

CAT BALLOU : înfrățirea (orele 
15.30; 18; 20,15).

MAMA VITREGA: Moșilor (ore
le 16; 18; 20).

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Vitan (orele 15.30; 18; 20,15): Gră
dina Vitan (ora 20.30).

CĂPITANUL NEGRU: Crlngașl 
(orele 16; 18,15).

VACANTA LA ROMA: Grădina 
Unirea (ora 20,30).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE: 
Grădina Aurora (ora 20,15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR S 
Grădina Moșilor (ora 20.15).
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DE LUMEA DEZ- 
Viltorul (orele 15.30;

DIVERSE IN ALER- 
(orele 15.30; 18; 20.30).

Arta

Teatrul „Ion Vasilescu"; EU 
SINT TATĂL COPIILOR _ ora 
19.30; (la Arenele Române): CIN- 
TECEL DIN BĂRĂGAN — ora 20; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Grădina 
Boema): UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS — ora 20; Teatrul Mic (lă 
Teatrul de vară Herăstrău); VIA
ȚA E CA UN VAGON ? — Ora 
20.30; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână": ȚARĂ BOGATA-N FRU
MUSEȚI — ora 18.30; Circul 
„București": CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19.30.

PROGRAMUL 1

14,00 Tenis de ctmp: România — 
Franța. Semifinala grupei A din 
zona europeană a „Cupel Davls". 
Primele două meciuri de simplu.

Transmisiune directă da la arena 
Progresul.

In jurul orei 18,30 _ Trans
misiune directă de la Aero
portul Internațional București 
— Otopeni a ceremoniei so
sirii președintelui Republi
cii Sierra Leone, Siaka P. 
Stevens, care, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, va 
face o vizită oficială de prie
tenie ta țara noastră.

19,00 Prelucrări de folclor... în 
ritmuri moderne cu formația Nicu 
Dumitrescu. 19,10 Tragerea Loto. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 România — Anul XXX. Re
vistă social-politlcă TV. 20,35 Pu
blicitate. 20.40 Film artistic: , Rin
gul". Producție a studiourilor ci
nematografice sovietice. Premieră 
pe țară. Regia: Vilen Novak. In 
distribuție: Alexandr Porohovcicov 
Galina Polskin, Maia Bulgakova,’ 
Evghenii Lebedev. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Pagini de mare populari

tate din literatura liedului __ in
terpret! celebri. Citeva din cele 
mai frumoase lieduri de Schubert, 
Schumann. H. Wolf, interpretate 
de Elisabeth Schwartzkopf Dan 
lordăchescu. Petre Munteanu, Die
trich Fischer-Dieskau. 20,35 O via
ță pentru o idee: Gheorghe Mari
nescu. 21,05 Tineri interprețl. Col
legium musicum.. O formație in
strumentală de cameră a Casei de 
cultură a sectorului 6. 21,30 Bucu- 
reștlul azi. 21,45 Biblioteca pentru 
toți — Camil Petrescu (H). Emi
siune de Mihaela Macovel,

Combinatul pollgraflo „Casa Sctatell*. 40 362


