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DEZVOLTĂRII
A ROMÂNIEI

NICOLAE CEAUȘESCU

6 Tovarășii Haralambos Drakopoulos 
și Haralambos Theodoridis

Luni, 21 iulie 1975, au început lucrările Ple
narei comune a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României.

.Lucrările plenarei au fost deschise de tova- 
'-rkșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Plenara comună a adoptat, în unanimitate, 
următoarea ordine de zi:

1. Probleme organizatorice.
2. Proiectul Planului national unic de dez

voltare economico-socială a României pe pe
rioada 1976—1980.

3. Proiectul Planului national unic de dez
voltare economico-socială pe anul 1976.

4. Proiectul bugetului de stat pe anul 1976.
5. Informare cu privire la inundațiile care 

au avut loc și măsurile pentru înlăturarea 
efectelor acestora.

6. Informare privind activitatea internațio
nală a partidului și statului după Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

Pentru ședința C.C. al P.C.R., care va avea 
loc în continuare, s-a aprobat următoarea 
ordine de zi :

1. Cu privire la îmbunătățirea structurii 
organizațiilor de partid de la sate.

2. Informare cu privire la efectivul, compo
ziția și structura organizatorică a partidului 
la 31 XII 1974.

3. Informare cu privire la activitatea orga
nelor de partid și de stat pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului.

La lucrările Plenarei comune participă, ca 
invitați, șefii și adjuncții șefilor de secții ale 
C.C. al P.C.R., miniștri, membri ai conduceri
lor instituțiilor centrale și redactori șefi ai

presei centrale care nu sînt membri ai C.C. al 
P.C.R.

în cadrul primului punct al ordinii de zi, s-a 
procedat la unele schimbări și completări în 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, ca urmare a faptului că s-au produs 
o serie de modificări în conducerea unor orga
nizații, ministere, centrale industriale. Modi
ficările au fost efectuate, conform legii, la 
propunerea C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri, Marii Adunări Na
ționale, a instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, reprezentate în acest organ de par
tid și de stat,

Plenara a ales ca prim-vicepreședinte al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale pe tovarășul Manea Mănescu.

Plenara a confirmat ca președinți ai secțiu
nilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale pe tovarășii: Ilie Verdeț — 
secțiunea pentru baza de materii prime, com
bustibil și energetică ; Gheorghe Oprea — 
secțiunea pentru industria metalurgică și con
strucții de mașini ; Elena Ceaușescu — sec
țiunea pentru industria chimică ; Emil Bobu 
— secțiunea pentru construcții industriale, 
materiale de construcții, silvicultură și indus
tria lemnului; Janos Fazekas — secțiunea 
pentru bunuri de larg consum ; Iosif Banc — 
secțiunea pentru agricultură, industria alimen
tară și ape ; Emil Drăgănescu — secțiunea 
pentru transporturi și telecomunicații ; loan 
Ursu — secțiunea pentru știință, tehnologie 
și protecția mediului înconjurător ; Ion Pă- 
țan — secțiunea pentru relații economice ex
terne și cooperare internațională ; Gheorghe 
Pană — secțiunea pentru nivel de trai al 
populației, comerț interior, turism și prestări 
de servicii către populație ; Emil Bodnaraș — 
secțiunea pentru demografie și forță de mun
că, asistență socială și ocrotirea sănătății; 
Paul Niculescu — secțiunea pentru învăță-

mînt, educație și cultură ; Iosif Uglar — sec
țiunea pentru sistematizare, construcții sociale 
și edilitare ; Gheorghe Rădulescu — secțiu
nea financiară ; Ion Ioniță — secțiunea pentru 
problemele apărării naționale.

La dezbaterile pe marginea documentelor 
supuse Plenarei comune a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale au luat cuvîntul tovarășii: Vasile 
Mușat, prim-secretar al Comitetului județean 
Vîlcea al P.C.R., Gheorghe Roșu, prim-secre
tar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., 
Nagy Ferdinand, prim-secretar al Comitetu
lui județean Covasna al P.C.R., Vasile Sechel, 
director general al Centralei industriale de 
tractoare și mașini agricole Brașov, Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., Iancu 
Drăgan, directorul Institutului de cercetări me
talurgice — București, Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., Simion Dobrovici, prim-se
cretar al Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R., Gelu Cahu, director general al Centra
lei industriale de construcții navale — Galați, 
Adrian Stoica, director general adjunct al 
Centralei industriale de rafinării și petrochi
mie — Ploiești, Adalbert Crișan, prim-secre
tar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., Petre Duminică, prim-secretar al Co
mitetului județean Botoșani al P.C.R., Valeriu 
Ceoceonică, director general al Institutului de 
cercetări electronice — București, Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Suceava al P.C.R., An
drei Cervencovici, prim-secretar al Comitetu
lui județean Arad al P.C.R.

Lucrările plenarei comune se reiau marți, 
22 iulie 1975.

Tovarășul Nicolas Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, în 
cursul zilei de luni, pe tovarășii 
Haralambos Drakopoulos. secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia 
(interior), și Haralambos Theo- 
doridis, membru al Biroului C.C. 
al P.C. din Grecia (interior), 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
fac o vizită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
al P.C.R.

în cadrul convorbirii a 
loc o informare reciprocă 
pra activității și preocupărilor 
celor două partide și s-a proce
dat la un schimb de vederi în

c.c.
avut 
asu-

legătură cu uneia probleme ale 
vieții internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești.

A fost subliniată 
soluționării pe cale 
problemei cipriote, 
du-se independența, 
tea și integritatea 
Cipru.

S-a apreciat, de ambele părți, 
că recenta vizită in țara noas
tră a primului ministru al Re
publicii Elene, Constantin Kara
manlis, documentele și înțelege
rile convenite constituie o con
tribuție importantă la dezvolta
rea relațiilor tradiționale de pri
etenie româno-elene, răspund 
intereselor celor două popoare, 
cauzei păcii în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.

în cursul întrevederii s-a re

necesitatea 
politică a 

respectîn- 
suveranita- 
Republicil

levat necesitatea unirii eforturi
lor tuturor forțelor democratice, 
progresiste, revoluționare, anti- 
imperialiste în lupta pentru con
solidarea și adîncirea cursului 
spre destindere, securitate și co
operare in Europa și în întreaga 
lume, pentru instaurarea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale, pentru triumful 
cauzei democrației, independen
ței naționale și progresului.

A fost reafirmată, în 
context, hotărîrea celor 
partide de a dezvolta pe 
departe relațiile lor prietenești, 
în interesul ambelor țări și po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii.

întrevederea s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

acest 
două 
mai

9 Ministrul agriculturii și reformei agrare 
din Republica Arabă Libiana

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, a primit, luni dimi
neața, pe Mohamed Aii Tabou, 
ministrul agriculturii și reformei 
agrare din Republica Arabă Li
biana, care face, o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte An
gelo Miculescu, viceprim-minis- 
tru al'guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare.

Cu acest prilej, ministrul li
bian a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea 
președintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției al 
Republicii Arabe Libiene, 
Moammer El-Geddafi. a premie
rului Abdel Ahmed Salam Jal- 
loud, a celorlalți membri ai Con

Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae

siliului Comandamentului Revo
luției, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de noi 
succese, progres și bunăstare 
pentru poporul român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Moam
mer El-Geddafi, premierului Ab
del Ahmed Salam Jalloud și 
membrilor Consiliului Coman
damentului Revoluției, un salut 
prietenesc, împreună cu urări de 
succes poporului libian pe calea 
dezvoltării economico-sociale a 
țării.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a conlucrării 
bilaterale. Relevîndu-se în mod

deosebit bunele rezultate ale 
cooperării economice in dome
niul agrozootehnic, au fost dis
cutate probleme privind progra
mul de extindere și diversifi
care a conlucrării în acest sec
tor. Convorbirea a evidențiat 
dorința comună de a atribui noi 
dimensiuni raporturilor existen
te între România și Libia, de a 
adinei în continuare relațiile 
prietenești de înțelegere, colabo
rare și stimă reciprocă între cele 
două țări și popoare, de a în
făptui întocmai acordurile con
venite de șefii celor două state, 
în folosul reciproc, al cauzei în
țelegerii și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

® Directorul ziarului „Le Monde"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni, pe ziaristul francez 
Jacques Fauvet, directorul zia
rului „Le Monde".

La primire au luat parte to
varășii Cornel Burtică, membru

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al '
Constantin
președintelui

C.C. al P.C.R., și 
Mitea. consilier al 
Republicii.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru cotidianul pari
zian „Le Monde".

ÎX ÎNTÎMPINAREA CONGRESUIUI AL X-IEA Al U.T.C. Șl A COXEERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R.

Președintele Statelor Unite 
ale Americii, Gerald Ford, 
va face o vizită oficială

Adunările generale ale oamenilor muncii
T-----------------------“■-----------------------------------------------------------------------------------

Prilej de noi angajamente
și acțiuni uteciste
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Așa cum în lupta cu inundațiile 
au fost în primele rînduri, la fel 
trebuie să fie și acum pentru re
cuperarea tuturor restanțelor și 
suplimentarea producțiilor. Pen
tru aceasta însă se așteaptă ca 
în adunările generale ale oame
nilor muncii să prezinte idei și 
propuneri valoroase, să participe 
activ la dezbateri, să ofere so
luții optime pentru perfecționa
rea activității economice, pentru 
ridicarea pe un plan superior a 
eficienței producției. Printr-o 
bună cunoaștere și evaluare a 
realității și rezultatelor de la 
fiecare loc de muncă, a proble
melor care confruntă colectivele 

din toate secții
le de producție, 
secretarii comi
tetelor U.T.C. pe 
întreprinderi, ca 
membri ai co
mitetelor oame
nilor muncii,

ceilalți tineri pot aduce în discu
țiile adunărilor generale aspecte 
dintre cele mai importante. De 
la măsuri și inițiative care vi
zează folosirea cit mai deplină a 
capacităților de producție, a 
timpului de lucru, realizarea in
tegrală a investițiilor, creșterea 
producției pentru export și di
minuarea importului, îmbunătă
țirea calității produselor — și 
pînă la asigurarea aprovizionă
rii tehnico-materiale, ritmice, 
organizațiile U.T.C. au un cîmp 
nelimitat de afirmare pentru ca
pacitatea fiecărui tînăr muncitor 
sau specialist. Datoria organiza
țiilor U.T.C. este de a-i pregăti 
temeinic pentru 
tr-un număr cit 
responsabilitate 
la dezbateri și
gramelor de măsuri ale activi
tății viitoare, pentru ca la înde- ■

Eforturi sporite, responsabile
pe toate fronturile muncii

Giurgiu-Râzmirești

Prâma serie
de brigadieri

raportează

în țara noastră
La invitația președintelui^ Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele 
Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford, și doamna Elisabeth 
Ford vor face o vizită oficială în România intre 2 și 3 august 1975.

Fără răgaz
de GHEORGHE TOMOZEI

Adunările generale de dare 
de. seamă a activității semestru
lui unu, pentru adoptarea mă
surilor privind îndeplinirea pla
nului pe semestrul doi și dezba
terea sarcinilor de plan pentru 
anul 1976 se desfășoară într-un 
moment in care colectivelor de 
oameni ai muncii din toate în
treprinderile li se cer eforturi 
deosebite pentru înlăturarea ne- 
întîrziată a efectelor provocate 
de inundații economiei națio
nale. pentru suplimentarea pro
ducției în vederea realizării în 
condiții cit mai bune a planului 
și angajamentelor pentru anul 
1975, a cincinalului înainte de 
termen. Cu a- 
cest prilej oa
menii muncii, 
tinerii sint che
mați să analize
ze modul în care 
se îndeplinesc 
măsurile luate
pentru recuperarea restantelor, 
să inițieze noi acțiuni pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de secretarul general 
al partidului în scopul revenirii 
la normal a întregii activități. 
Iată de ce. mai mult decit in 
alte împrejurări, dările de sea
mă, programele de măsuri care 
vor fi prezentate oamenilor 
muncii cit și dezbaterile trebuie 
să dea dovadă de un înalt spi
rit muncitoresc, revoluționar, să 
se caracterizeze printr-un apro
fundat spirit critic și autocritic, 
printr-un pronunțat caracter de 
lucru, concret și eficient. Și 
pentru că practic nu există do
meniu de activitate în care ti
nerii să . nu-și 
contribuția, ei 
și in acelaș timp 
manifeste spiritul
să facă dovada angajării orga
nizațiilor U.T.C. la înde'plinirea 
tuturor sarcinilor ce revin co
lectivelor din care fac parte.

poată aduce 
au prilejul, 
datoria, să-și 
de inițiativă,

a participa în- 
mai mare și cu 

muncitorească 
adoptarea pro-

N. COȘOVEANU

Prima serie de elevi și stu- 
denți, care au așezat peste 
soarele vacanței — cu convin
gere și demnitate — soarele 
efortului, al împlinirii prin 
muncă, și-a încheiat zilele 
trecute misiunea pe Șantierul 
național al tineretului Giurgiu- 
Răzmirești. La devansarea ter
menului de realizare a inves
tiției un cuvînt de spus au avut 
și cei cinci tineri din imaginile 
alăturate, nelipsiți din panouri
le dc onoare ale întrecerii între 
brigăzile si echipele de lucru : 
LIVIU CRIȘAN. student Ia 
Institutul politehnic Timișoara, 
comandantul detașamentului 5 
Conțești, CONSTANTIN STO- 
IAN, șeful brigăzii studenților 
ieșeni, GIGEL GRIGORE, stu
dent Ia Institutul politehnic 
Galați. comandantul detașa
mentului 3 Petroșani, MARIN 
NOVAC. elev al Liceului de 
îmbunătățiri funciare Craiova, 
ALEXANDRU MUNTEANU, 
student al Institutului de mine 
Petroșani, comandantul detașa
mentului 1 Găujani.

P. PAVEL

Foto: VASILE RANGA

De ce nu-i puneți pe tineri la treabă 
cind ei înșiși vă oferă sprijinul?

(Continuare in pag. a Hl-a)

Deasupra Țării Bîrsei de cî- 
teva zile soarele strălucește in
tens, ștergind urmele ploilor în
delungate și ale inundațiilor 
care au devastat și aici mii de 
hectare. în comuna Vulcan, încă 
din primele zile de după inun
dații s-au luat măsuri urgente 
pentru salvarea recoltei și pen
tru valorificarea tuturor produ
selor care se pretau la aceasta. 
Primarul comunei, tovarășul Ste- 
lian Ioana, ne relata :

— Am terminat recoltatul, 
transportul și insilozarea fînețe- 
lor de pe o suprafață de 445 
hectare. 225 hectare de cartofi 
destinați pentru sămînță au fost 
tratați chimic pentru întrerupe
rea vegetației și vor fi recoltați 
și însilozați în aceste zile. S-au 
prășit 50 hectare sfeclă de za
hăr și au fost reînsămînțate cu 
alte culturi suprafețele calami
tate. Grădina de legume a fost 
prășită în întregime și acum se 
lucrează la Înlăturarea efecte

lor inundațiilor, la combaterea 
dăunătorilor.

în această comună totul poartă 
pecetea mîinilor harnice de gos
podari ; pe ogoare sînt zilnic 
prezenți copii, cooperatori, mun-

0 întrebare pe adresa 
unor cooperative 

agricole din Țara Bîrsei 

citori navetiști și gospodine, ca
dre didactice, funcționari, elevi, 
studenți aflați în vacanță, care 
ajută organizat la efectuarea în 
timp a lucrărilor. Dacă cei din 
Vulcan au reușit să-și organi
zeze astfel activitatea, folosind 
fiecare zi bună de lucru, nu a- 
ceeași este situația |i in alte co

mune foarte apropiate unde con
dițiile meteorologice au fost 
identice. De pildă în comuna 
Cristian, am întîlnit in cîmp la 
întreținerea culturilor de varză 
50 de țărani cooperatori din ju
dețul Argeș. Nu putem ști dacă 
în același timp brațele lor de lu
cru nu ar fi fost mai necesare 
in comuna Popești, de unde ve
niseră. însă cert este că în Cris
tian forța de muncă voluntară 
sosită aici cu multă bunăvoință 
spre a ajuta a fost și este ncă 
folosită sub nivelul posibilități
lor. 200 de elevi din județul Olt, 
sosiți în tabăra de odihnă în ju
dețul Brașov, au fost repartizați 
in comună și au fost trimiși pe 
jos în cîmp fără nici o unealtă 
de lucru, fără să li se asigure 
măcar apa de băut. Tot în legă
tură cu acești elevi din județul 
Olt trebuie arătat că, după cum

ADINA VELEA

(Continuare in pag. a lll-al

Nu. nu putem spune cu 
ușurare despre diluviu că a 
trecut. Eforturile unwnime ale 
Țării au barat calea unor noi 
catastrofe, capacitatea sa 
constructivă s-a vădit iarăși 
a fi impresionantă și sintem 
la ora unui neplăcut bilanț 
(evaluarea pagubelor), dar și 
la ora încrederii.

Deși, repet, pentru bunii 
gospodari ai Țării primejdia 
n-a trecut. Pentru a preface 
în amintire dramaticele etape 
ale dezlănțuirii apelor tre
buie să refacem tot ce s-a 
irosit (tot ce omenește se 
poate reface) într-un timp 
extrem de scurt. Decenii ? 
Ani ? Nu. doar cîteva luni, 
astfel incit la sfîrșitul anu
lui să putem vorbi despre 
împlinirea procesului de re
construcție început încă din 
primele ore de la declanșa
rea inundațiilor.

A reconstrui — e o formu
lă care ne este familiară. Ge
nerația mea a apucat ceva 
din aerul romantic și grav al 
reconstrucției în urma răz
boiului. Și în urma (mai ales) 
unei lumi vechi. Păstrînd 
proporțiile, vedem în faptele 
oamenilor din jurul nostru 
încercarea de a birui aminti
rea războirii cu apele. Zilele 
din urmă au fost pline de 
miracole. E uimitor să citești 
azi o lungă listă de trenuri 
suprimate care miine vor 
porni în cursă ! Cind vor fi 
gata reparațiile podurilor 
rupte ? întrebam și ni se răs
punde că ele — cel puțin 
pentru a face fată situației 
imediate — sînt gata. Cind 
s-a muncit ? Ziua și noaptea. 
Fără răgaz.

Iată de ce se cuvine să pri

vim eu optimism efortul con
jugat de a termina cincina
lul (totuși) înainte de ter
men ! Iată de ce trebuie să 
înțelegem că puterea obștei 
este infinită și ne întoarcem 
iarăși și iarăși cu adincă re
cunoștință Ia adevărurile e- 
sențiaie știute din copilărie : 
da, vatra noastră genetică, 
România, e locul unde vie
țuim sub soare (ori ploi !) 
netulburați, trăind gustul e- 
ternității. Pămintul nu ne-a 
fost doar leagăn al frumuse
ții. nil l-au ocolit vicisitudi
nile, nu de puține ori l-a 
udat sîngele.

Deprinși cu bucuria, dar si 
cu îngrijorarea, nu putem fi 
cu adevărat surprinși de e- 
venimente. Le intuim rapid 
înțelesul și legendare com
bustii ne ajută să supunem 
furtuna.

Nu putea fi altfel în zilele 
revărsării apelor. Cîteva epi
soade ale luptei cu apa ne 
vor robi memoria cu lumina 
lor. Vom povesti momentele 
trăite și fără să ne dăm sea
ma vom povesti istoria. Ve
ghe, nesomn, inventivitate, 
umor (da, umor !), iată date 
înzestrînd chipul și sufletul 
unor eroi (din voia lor ră
mași anonimi) în stare să se 
opună furiei oarbe. Gazetele 
cu hîrtie îngălbenită vor fi 
reazim al narațiunilor pe 
care sintem chemați să Ie în
registrăm pe plăcile sensibile 
ale aducerii aminte.

La drum, așadar !
Spre o etapă de recuperare 

pentru ca mai apoi să ne re- 
găsim, umăr lingă umăr, în 
bătălia pentru cristalizarea 
ambițioaselor noastre pro
iecte !
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DE LA NIVELUL
REZULTATELOR ACTUALE

• Chemarea anului IV al Facultății de filozofie pentru, pre
zentarea integrală la posturi o Peste 5 000 de studenți din 
București continuă tradiția brigăzilor de. muncă patriotică. 
• Bogate acțiuni culturale, educative, turistice.

Convorbire cu tovarășul VASILE TURDEANU, 
prim-secretar al Comitetului județ ean Satu Mare al U.T.C.

-X-.....    - -

VIATA DE ORGANIZAȚIE 
A STUDENȚILOR COMUNIȘTI

CĂTRE COTE SI MAI ÎNALTE) 9

— Tovarășe prim-secretar, pe
rioada de grele încercări a inun
dațiilor, cu toate consecințele ei 
nefaste, a ocolit de data aceasta 
județul dv. Totuși, starea de 
necesitate in care s-a aflat pînă 
acum citeva zile Întreaga țară a 
reclamat eforturi intense și o 
muncă indîrjită din partea tutu
ror tinerilor, a întregului popor. 
Cu ce acțiuni specifice se înscrie 
tineretul sătmărean în răspun
surile sale la chemarea secreta
rului general al partidului 7

— Una din direcțiile principa
le spre care ne-am orientat acti
vitatea este aceea de a oferi, 
prin munca noastră, un ajutor 
direct locuitorilor din zonele a- 
fectate de calamități. Multe din 
acțiunile Întreprinse de citva 
timp de organizațiile U.T.C. au 
suferit anumite modificări și au 
împrumutat din mers procedee 
mai operative, mai dinamice, 
pentru a se adapta în cit mal 
bune condiții Împrejurărilor a- 
tit de dramatice din ultima 
vreme.

— Ar urma, conform uzanțe
lor, o invitație de a prezenta 
exemple și fapte prin care să fie 
susținute afirmațiile. însă 
intimplător unele din exemple 
eu le cunosc deia din întreprin
derile în care am fost zilele a- 
cestea. La „Unio“, de pildă, am 
aflat că una din acțiunile pro
prii organizației de aici, schim
bul de onoare, devenea in
suficientă în noile condiții. S-a 
trecut de la schimburile de o- 
noare la schimburile prelungite, 
care au avantajul că antrenează 
întregul colectiv al uzinei, nu 
numai o secție sau citeva. De 
asemenea, am aflat și de nu
mărul impresionant de uteciști 
care s-au oferit, ei singuri, să 
plece în diverse localități pen
tru a ajuta la repunerea în 
funcțiune a utilajelor, a între
prinderilor — iar mulți dintre 
ei se și află deja acolo. în 
sfirșit. alți tineri s-au oferit să 
lucreze o parte din concediul 
lor de odihnă, o idee care s-a 
bucurat apoi de un larg ecou. 
N-am vrut, cum vă spuneam, 
decit să dau citeva exemple. Mai 
sint și altele 7

— Mai sint destule. Ca să 
refer tot la industrie, 9 600 
tineri lucrează în prezent 
schimburi prelungite. însă 
putem uita agricultura, 
zilnic 1 500 de tineri cooperatori 
au fost antrenați la lucrările de 
recoltare și însămințări, împre
ună cu cei 150 mecanizatori. Mal 
sînt elevii, aproape 10 000, orga
nizați în tabere de muncă patri
otică. și ei angrenași în bătălia 
pentru recoltele acestui an. Mai 
este tabăra de pregătire pentru 
apărarea patriei de la Livada, 
de unde zilnic a plecat un deta
șament pe ogoarele cooperative
lor agricole din jur. Mai sînt, 
apoi, acțiunile de muncă patrio
tică de la obiective de investiții 
și multe altele. în concluzie, 
cred că pot spune că întregul ti
neret al județului a înțeles că 
trebuie să ne sporim eforturile 
pentru ca, prin realizările noas
tre suplimentare, să recuperăm 
pierderile suferite de alte ju
dețe pentru ea pe ansamblu e- 
conomia națională să nu aibă 
de suferit.

— Ce alte învățăminte s-au 
desprins pentru organizația ju-

mă 
de 
in 
nu 

unde

dețeană din experiențele trăite 
în această ultimă perioadă ?

— Cel puțin încă unul, dar 
care mi se pare esențial. Im
perativul de a înlocui vorba 
multă cu acțiunea concretă, de 
a renunța la ședințele greoaie 
și inutile in folosul trecerii ne- 
întîrziate la fapte. înseși adu
nările generale au putut fi su
plinite în ultima vreme cu sim
ple discuții purtate la intrarea în 
schimb, la fața locului, discuții 
din care fiecare tinăr trebuia să 
știe precis ce are de făcut în 
ziua respectivă. Rezultatele s-au 
văzut. Trebuie deci și în conti
nuare să vorbim mai puțin și 
să muncim mai mult, să muncim 
adică și pentru timpul pe care 
îl pierdem uneori cu discuțiile.

— Care este, v-aș mai ruga 
să-mi spuneți, stadiul pregătirii 
Congresului nostru, în raport de 
sarcinile prevăzute în planul de 
măsuri al comitetului județean 
U.T.C. 7 Nu vă pun Intimplător 
această întrebare, ci pentru că 
am fost In trei întreprinderi din 
municipiu — e drept, numai trei, 
dar și cele mai importante din 
județ : „Unio“, „Mondiala", „Ar
deleana" — și în toate am în- 
tîlnit, pe lingă multe lucruri 
bune și altele care nu sînt deloc 
lăudabile : în nici una nu se 
știe încă nimic despre ce este 
și ce-și propune raportul uteclst. 
Nu s-a acționat în nici un fel 
pentru organizarea acelor colec
tive de muncă și viață comu
nistă pe care le preconiza planul 
de măsuri al C.C. al U.T.C. ; in 
nici una nu s-a întreprins încă 
nimic pe linia agitației vizuale, 
în vederea Congresului. Proiec
tele sînt abia pentru de acum 
încolo, ceea ce mi se pare foarte 
tirziu.

— As putea spune că ultima 
perioadă, atît de încărcată, n-a 
însemnat deloc o slăbire a pre
ocupărilor privind pregătirea 
Congresului. Dimpotrivă, toate 
acele exemple pe care le-am e- 
numerat amindoi sint tot atitea 
fapte de muncă ce se înscriu in 
fruntea pregătirilor pentru Con
gres drept cartea de vizită cea 
mai convingătoare. în același 
timp, situațiile pe care le-ați în- 
tîlnit. dv. se datoresc unor in
explicabile intîrzieri pe tra
seul înfăptuirii sarcinilor primi
te. Recunosc că uneori se mai 
manifestă și oarecari rețineri 
sau intîrzieri în procesul aplică
rii unor idei noi. Pe de altă 
parte, nici activiștii noștri nu 
urmăresc Întotdeauna modul 
cum se realizează indicațiile date 
în instruiri ; este nevoie ca șl 
ei să se afle mai mult în mijlo
cul tinerilor. învățămintele 
care spuneam mai înainte 
le-am desprins, cu privire
trecerea mai rapidă la acțiune 
concretă, vor fi aplicate și pen
tru înlăturarea acestor lipsuri.

— Și o ultimă întrebare, tot 
dintre cele de uzanță : in ce di
recții trebuie să mai insistați in 
răstimpul scurt care a mai ră
mas pînă la Congres 7

— Mi se pare absolut necesar 
să permanentizăm cele cîteva 
trăsături frumoase cîștigate în 
ultimele săptămîni, astfel tncît 
să devină atribute normale ale 
stilului de muncă al activistului 
și ale activității educative în 
general. Mobilizarea tuturor ti-

nerilor și participarea lor efec
tivă la diverse acțiuni s-au do
vedit perfect posibile și ele 
trebuie să caracterizeze in con
tinuare eforturile noastre. A- 
ceasta Înseamnă, totodată, că se 
impune ca fiecare organizație și 
fiecare utecist să știe cu exacti
tate ce are de făcut, fiecăruia 
repartizîndu-i-se sarcini concre
te, de a căror Îndeplinire să 
răspundă direct. Mijloacele 
noastre propagandistice, îmbogă
țite firesc prin traversarea unei 
experiențe cu caracter excepțio
nal, trebuie să-i determine pe 
tineri la o atitudine de respon
sabilitate sporită față de propria 
lor muncă și viață, față de tot 
ceea ce întreprindem și reali
zăm.

D. MATALA

întreprinderea de reparat tractoare și motoare grele Poiana Cîm- 
pina. Tînărul Iulian Duruian, la cei 22 de ani ai săi, este unul din 
cei mai buni lăcătuși, fruntaș în Întrecerea socialistă. Lucrînd doar 
unicate, el a făcut din deviza „Numai piese de bună calitate" crezul 
său profesional, dovedind respect față de muncă, față de marca în
treprinderii. Ca membru in biroul comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. el contribuie activ Ia Îndrumarea șl formarea tinerilor, la con
solidarea colectivului In mijlocul căruia trăiește și muncește.

Foto : BENONE NEAGOE

Consiliile U.A.S.C. din centre
le universitare au înregistrat 
luna aceasta succesul unei pro
moții de peste 20 000 absolvenți 
care se află deja in posesia re
partițiilor în producție, în uzine, 
pe șantiere, în școli sau în uni
tăți agricole, acolo unde țara are 
nevoie de ei. Chemarea anului 
IV al Facultății de filozofie din 
Centrul universitar București 
pentru prezentare integrală la 
posturi (alături de cea lansată 
de absolvenții Facultății de 
metalurgie) reprezintă un imbold, 
o cerință majoră ce semnifică 
dorința studenților de a participa 
cu entuziasmul firesc virstei la 
realizarea sarcinilor puse In fața 
tineretului de Congresul al 
XI-lea al partidului, omagiind 
astfel cele două mari eveni
mente ale acestui an, Congresul 
al X-lea al U.T.C. și Conferința 
a X-a a U.A.S.C.R.

Pe agenda de lucru a institu
telor de învățămînt superior, a 
consiliilor asociațiilor studenților 
comuniști, se află în aceste zile 
încheierea stagiului de practică 
și onorarea exemplară a planu-

rilor de producție și contracte
lor cu Institutele de cercetare 
sau cu unitățile industriale, con
tracte care, de pildă, numai la 
nivelul Academiei de Studii 
Economice din București depă
șesc citeva milioane lei, după 
cum ne informează Viorel 
Lefter, președintele Consiliului 
U.A.S.C. pe Academie. In aceste 
zile, cînd toată țara a răspuns 
chemării secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a înlătura grelele 
pierderi suferite de economia 
națională în urma inundațiilor, 
studenții A.S.E.-ului aflați în 
taberele de odihnă la Bușteni, 
Pîrlul-Rece. Costinești, s-au 
unit în organizații A.S.C. con
stituite ad-hoc, au ținut adunări 
generale și dezbateri politloo- 
ideologice, au întreprins acțiuni 
de muncă patriotică, participtnd 
la recoltatul griului' și orzului, 
la eliminarea apei de pe tere
nurile mlăștinoase (la Costi
nești), viața de organizație con- 
tinuînd nestînjenită. Pe șan
tierele de construcții din Bucu
rești, la Giurgiu-Răzmlrești sau

în unitățile economice, sint pre- 
zenți peste 5000 de studenți care 
continuă tradiția brigăzilor de 
muncă patriotică.

Ca urmare a activităților din 
timpul anului, vacanța studen
țească a căpătat la această edi
ție particularități specifice. Pes
te citeva zile va începe munca 
patriotică a studenților la cămi
nele A.S.E.-ului unde timp de 
două săptămîni se va lucra la 
degajarea locului și întreținerea 
căminelor din complexul „Agro
nomie". Un alt profil al tabere
lor studențești este și acela de 
creație și cercetare ; la Pietroa
sele, Facultatea de istorie din 
Centrul universitar București a 
organizat, în colaborare cu 
Muzeul de istorie din Buzău, un 
șantier arheologic în vederea 
realizării unor lucrări eu un bo
gat conținut patriotic și revo
luționar. în toate taberele stu
dențești de odihnă, de muncă 
patriotică, a fost Inițiat un 
Festival de poezie rtudențeaseă. 
dedicat Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. programînd o etapă 
finală In luna octombrie.

GEORGE MILITARU

pe 
că 
la

ȘTAFETA MUNCII SE 1NOBILEĂZĂ CU

NOI FILE DIN BĂTĂLIA RECUPERĂRII

Flux continuu pentru 
de mari recorduri în
La sfîrșitul primului semes

tru de producție, situația Ia zi a 
îndeplinirii sarcinilor de plan 
arăta astfel: 46 milioane lei la 
producția globală suplimentară. 
113 milioane lei. la producția 
marfă și 16,8 milioane lei de
pășiri la planul de export. Pri
mele zile ale lui iulie s-au ca
racterizat prin aceeași intensă 
activitate de producție.

— Au fost două zile de mun
că asiduă în care instalațiile au 
mers încărcate la întreaga lor 
capacitate, ne spune Vasile Ta- 
che, locțiitorul secretarului co
mitetului U.T.C. pe combinat, 
în a treia zi a început să se 
resimtă efectul inundației. Va
goanele cu benzen și propilenă 
n-au mai sosit de la Borzești. 
Secția anhidridă ftanică a fost 
oprită două zile. O situație ase
mănătoare și la D.M.T. unde, 
din cauza strangulărilor apro
vizionării cu apă industrială, 
instalațiile au stagnat 24 de ore.

Dar petrochimiștii Brazilor au 
un ceva al lor care nu Se lasă 
biruit de nici o calamitate. Sta
rea de așteptare nu am intîlnit-o 
în nici unul din gesturile sau 
cuvintele oamenilor din preaj
ma marilor presiuni și tempe
raturi ale materiei în transfor
mare. Atunci cînd nu s-a pro
dus efectiv, s-a lucrat Ia veri
ficarea judicioasă a instalațiilor, 
la ajutorarea unor întreprinderi

prahovene afectate da ape, sau 
cu secera în mină la stringerea 
recoltei.

După două zile transporturile 
au fost reluate, materia primă a 
sosit intactă in combinat. Cele 
două secții au inceput, cu forțe 
sporite, producția. Trebuia res
pectat cu strictețe angajamentul

La Combinatul
petrochimic 

Brazi

tiparului maistru 
de la D.M.T. 1 
ore în producție 
de peste 6000 kg

precum și depășirile de produc
ție realizate pină atunci. La ora 
la care transmitem articolul de 
față, schimbul 
Eugen Andrei 
intrat de cinci 
are o depășire
dimetiltereftalat, produs foarte 
solicitat de petrochimia româ
nească precum și la export. La 
D.M.T. 2 — o situație 
toare. Operatorii 
Gheorghe Bundă și 
Mihai ne comunică 
sarcinii 
aproape 
în alte 
uteciștii
lația tineretului de la

asemănă- 
tabloniști 
Gheorghe 
depășirea

orare de producție cu 
5000 kg substanță finită, 
secții și ateliere, unde 
dețin ponderea (insta- 

modifi-

Tinerețea este o virstă a ac
țiunii, a inventivității, a creației. 
Atribute pe care societatea le 
evaluează, le orientează și le 
valorifică în mod științific, pro
gramatic. In România de azi, 
tinerii au nu numai dreptul, dar 
și obligația de a se afirma, 
demnitatea lor constind în sen
timentul de a fi necesari in pro
cesul realizării unor obiective 
de importanță istorică.

Uriașul dispecerat al forței 
tinere pe care îl constituie fa
milia, școala, organizația U.T.C. 
și toți ceilalți factori educativi 
trebuie să faci totul pentru a 

o 
de 
în 
de 
că

feste In afara legii, prin comi
terea unor acte infracționale.

Un adevărat „plan de acțiune" 
a pus, de pildă, la punct Nicu 
Cumpănașu (19 ani, strada Bru- 
mărelelor, bloc 131, apartament 
50) care, după ce a refuzat 
toate posibilitățile oferite de for
țele de muncă și după ce a con
statat că la jocurile de noroc 
nu prea are noroc, s-a hotărit 
să-și caute „norocul"... pe stra-

intr-un taxi in care mai era un 
călător și observind că acesta 
are la mină un ceas de pref, a 
așteptat să se termine cursa, l-a 
urmărit și, cu o voce firească, 
l-a întrebat „cit e ceasul", pen
tru ca in clipa imediat următoa
re si i-l smulgă de la mină și 
să dispară in noapte.

L-am văzut fi eu, la procura
tură, pe Constantin Matei și 
mărturisesc că as fi făcut cu a-

realizarea
producție

catori și instalația tineretului de 
la cracarea catalitică) ritmul de 
lucru a fost intensificat. Cei de 
la modificatori au în momen
tul de față o depășire de peste 
15 la sută față de planul de 
producție iar cei de la cracarea 
catalitică au asigurat un flux 
continuu apei industriale și sta
țiilor de tratare. De la reluarea 
integrală a producției nici o 
instalație, nici un utilaj nu a 
funcționat în gol, nici o mașină 
nu a fost oprită. „Graficul ab
senței nemotivate se apropie de 
cifra zero" — ne spune, cu sen
timentul că dă o importanță 
deosebită acestui fapt, Gabriel 
Ganea, secretarul comitetului 
U.T.C. pe combinat. „în aceste 
condiții de amplificare a efortu
rilor, completează dînsul, toate 
restanțele provocate de efectele 
inundației vor fi recuperate pînă 
la sfîrșitul acestei luni".

Angajamentul petrochimiștilor 
este ferm. Acțiunile și faptele 
de muncă sînt și vor fi și ele Ia 
dimensiunea reală a acestui an
gajament. Căci, la marea serie 
de rezultate Înregistrate pînă 
acum, petrochimiștii sînt hotăriți 
să așeze altele, noi, mai traini
ce, mai durabile.

PAVEL PERFIL

își suplimentează angajamentele
Tinerii muncitori, ingineri 

și tehnicieni ai întreprinde
rii „23 August" din Capi-, 
taîă, mobilizați de organiza
ția U.T.C. acționează cu e- 
forturi susținute pentru a 
contribui la recuperarea 
pierderilor cauzate econo
miei naționale de recentele 
calamități naturale. Astfel, 
prin valorificarea mai bună a 
potențialului lor productiv 
sînt hotăriți ca în luna 
să realizeze însemnate 
tîtăți de produse peste 
insumlnd o valoare 
4 006 000 lei. Din bilanțul re
zultatelor înregistrate în pri
ma jumătate a acestei luni

iulie 
can- 
plan 

de

reținem : o locomotivă Die
sel hidraulică de 2 500 CP 
realizată peste prevederile 
planului lunar și 8 000 ore 
muncă patriotică.

Printre colectivele ee se 
evidențiază prin munca lor 
se numără cele de la secțiile 
turnătorie, locomotive mon
taj. forjă. La secția utilaj 
tehnologic numai uteciștii au 
realizai două modele de 
turnare în valoare de 100 000 
lei pentru reperele la pro
ducția de piese complexe 
pentru export.

CONSTANȚA TODEROIU
-• 1Trei duminici suplimentar

Cei 120 de 1 
Fabrica de 
„Terapia" din 
Sus, județul 
s-au angajat în 
greșului al X-lea al U.T.C. și 
a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. in cadrul acțiunii 
„în sprijinul producției" 
să lucreze trei duminici in 
care să realizeze o produc
ție suplimentară in valoare 
de 25 500 lei. Acestea se vor 
concretiza în realizarea a 
peste 2 000 cutii fosfarin și 
340 cutii nitrofuron. Acțiunea 
se desfășoară sub genericul 
„Noi producem, noi contro
lăm. noi răspundem".

tineri de la 
medicamente 

i Vișeul de 
Maramureș, 

i cinstea Con-

5 000 de tineri maramure
șeni au fost prezenți dumi
nică la recoltatul furajelor si 
întreținerea pășunilor în raza 
comunelor Ardusat, Cîmpu- 
lung Ia Tisa, Copalnic, Dra- 
gomirești, Oarța. Satu-Lung 
și Șomcuța Mare. Alți "20 de 
tineri au efectuat duminică 
lucrări în valoare de peste 
100 000 lei în cadrul întreprin
derilor băimărene, al Combi
natului de industrializare a 
lemnului din Sighetul Mar- 
mației, precum și al exploată
rilor miniere Borșa și Cavnic.

GEORGE BANU

PRIN CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, 
IMPORTANTE REALIZĂRI PESTE PLAN

Examenul uzinei 
a fost treafr 

cu note maxime

cultiva, in rindul tinerilor, 
atitudine înaintată față 
muncă, fiindcă orice eroare 
domeniul acesta este extrem 
gravă. Să nu ne închipuim 
tinerii fără ocupație sint doar 
cei care întîrzie dimineața în 
pat, se studiază la nesfirșit in 
oglindă sau bat fără nici o țin
tă străzile, să nu ne limităm să 
deplingem dezertarea lor indo
lentă de pe frontul larg al ac
tivității constructive in care este 
angajată societatea. Consecința 
nu este de neluat in seamă. 
Dintre cei ce nu sînt integrați 
profesional fac parte cei care, 
profitînd de faptul ci ne lăsăm 
absorbiți de munca de zi cu zi, 
atentează la normele noastre de 
viață și, mai ales, la integrita
tea noastră sufletească. Toate 
însușirile lor — energia și 
imaginația, siguranța și promp
titudinea — iși schimbă astfel 
sensul.

Asemenea reflecții, cuprinzînd 
adevăruri dintre cele mai cu
noscute, dar, din păcate, igno
rate uneori in activitatea edu
cativă, mi-au fost procurate de 
cazurile pe care mi le-a adus 
la cunoștință maiorul Gheorghe 
Pirnea. de la Miliția municipiu
lui Ploiești. Ele confirmă ideea 
că tinerii fără ocupație au to
tuși ocupațiile lor, că dorința 
de acțiune și afirmare, proprie 
acestei virste, ajunge cu timpul, 
în absența muncii și a unei a- 
tente supravegheri, să se mani-

TINERI FĂRĂ OCUPAȚIE
ȘI... OCUPAȚIILE LOR

dă, noaptea. In acest scop, îm
preună cu Viorica Vasile (zisă 
Pușa, 28 ani, strada Palanca nu
mărul 16) a început să frecven
teze restaurantele In căutare de 
„bărbați bine", cărora. după 
citeva pahare de băutură, le 
făcea cu ochiul, oferindu-și 
„sora". Lipsiți de principii mo
rale sau pur și simplu amuzați 
de adolescentul cu o mimică atit 
de dezinvoltă, unii dintre ei ac
ceptau invitația, ieșeau In stra
dă, iar la primul colț erau lo
viți și jefuiți.

tntr-un moment de „plictisea
lă" trebuie să-și fi conceput fi 
Constantin Matei (zis Tita, 27 
ani, strada Eroilor numărul 7) 
lovitura. Timp, oricum, avea 
destul, pentru că de cîteva luni 
iși ceruse sieși și iși aprobase 
un concediu pe un termen ne
limitat. Și intr-o zi, proiectul 
elaborat pe îndelete in fața sti
clelor de coniac — cumpărate 
din pensia mamei lui și consu
mate conform devizei „orice pa
har gol trebuie umplut, orice 
pahar plin trebuie golit" — a 
fost pus în aplicare. Suindu-se

ceeași candoare obișnuitul gest 
al aducerii miinii in față fi ri
dicării minecii pentru a-i spune 
cit e ceasul : e un tinăr bine 
făcut, elegant, care știe să vor
bească fi să inspire incredere...

Un alt tinăr, Ion Andronic (25 
ani, strada Perșani. bloc 88, a- 
partament 89) a hotărit, tot pen
tru a-și umple lungile zile de in
activitate, să facă „psihologie 
aplicată". Studia fetele care tre
ceau pe stradă, le alegea pe ce
le deprimate și,. intrind in vorbă 
cu ele, se oferea să le ajute ; 
apoi, acasă la el, unde le invita 
să-și spună mai pe larg necazul, 
le bătea crunt si le viola.

Citeva concluzii se impun : 
toți acești tineri tint sănătoși, 
puternici și, să nu ne sfiim s-o 
spunem, inteligenți. Singura 
boală de care suferă este trin- 
dăvia, o boală îngrozitoare, care 
le-a schimonosit sufletul și pe 
care au contractat-o in primul 
rind din cauza unor părinți con
vinși că trebuie să-i ..ferească" 
de aerul tare și înviorător al 
muncii. Mama lui Constantin 
Matei nu „înțelege" nici acum

de ee se face atita caz că fiul 
ei nu voia să muncească : „e 
tinăr, să se distreze". Mama lui 
Ion Andronic e mindră că are 
o odraslă plină de viață : „ce 
aveți cu el, li suport eu intreți- 
nerea, o să lucreze undeva 
pină la urmă". Iar mama lui 
Nicu Cumpănașu s-a transfor
mat din mamă în complice, in- 
sușindu-și unele din obiectele 
furate...

Se observă că din toate aceste 
enumerări tatăl este absent și 
se poate ușor înțelege că fami
liile din care provin infractorii 
sint familii dezorganizate. Fără 
a mai insista acum asupra rolu
lui nefast jucat de asemenea 
medii in procesul educației, țin 
să subliniez că o mare parte 
din responsabilitate revine tu
turor tinerilor care i-au cunos
cut pe delincvenți și care, in loc 
să suplinească familia și să in
tervină energic pentru a-i de
termina să se integreze intr-o 
activitate productivă, au adoptat 
o atitudine de spectatori.

Articolul s-ar putea încheia 
aici, cu reluarea ideii generale 
că tinerii care nu muncesc sint 
disponibili pentru comiterea 
unor acte antisociale și cu evi
dențierea necesității ca toți fac
torii de răspundere să acorde 
regim de urgență îndatoririi de 
a-i antrena intr-o activitate uti
lă societății. Cum Insă convinge
rea mea este că în plan moral 
orice acțiune concretă contează 
mai mult decit teoria cea mai 
cuprinzătoare, țin să atrag aten
ția asupra unui pericol care 
poate fi evitat din timp : Ioana 
Stere (22 ani, de pe strada Ște
fan Gheorghiu), soția nelegitimă 
a lui Constantin Matei, nu lu
crează nicăieri ; tinerii care o 
cunosc, cu ajutorul organizației 
U.T.C. din care fac parte, tre
buie să încerce totul pentru a o 
convinge să muncească, înainte 
de a-și găsi cine știe ce altă 
ocupație.

ALEX. ȘTEFANESCU

Răspunzînd prin fapte chemă
rii adresate de secretarul gene
ral al partidului de a acționa 
energic pentru recuperarea pa
gubelor aduse de inundații, pen
tru încheierea cincinalului Îna
inte de termen, oamenii muncii 
din unitățile economice ale ju
dețului Cluj și-au suplimentat 
angajamentele inițiale de depă
șire a sarcinilor de plan. Cele 
mai importante creșteri de pro
ducție se vor înregistra la o se
rie de produse necesare econo
miei naționale : minereu de 
fier, laminate din oțel, izolatori 
electrotehnici, materiale de con
strucții, abrazive, plăci aglome
rate din lemn etc. In flecare în
treprindere, tinerii, organizațiile 
U.T.C. participă cu angajamente 
proprii la traducerea în fapt a 
angajamentelor globale de su
plimentare a producției.

• „Pînă la 31 decembrie, vom 
adăuga la depășirile pe care ni 
le-am propus încă 3 milioane 
lei, ne spune Vaier Gocan, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
„Carbochim". Vom livra astfel, 
suplimentar, beneficiarilor 70 
tone electrozi siderurgici, 50 tone 
carbură de siliciu, 20 tone pietre 
de polizor și 100 tone electroco- 
rindon. Mai bine de jumătate 
din aceste produse vor fi rea
lizate de tineri prin muncă pa-

triotică. Conform angajamente
lor, pînă la Congresul al X-lea 
al U.T.C. noi, tinerii, vom da 
peste plan produse în valoare 
de cel puțin 2,5 milioane lei".
• La „Tehnofrig", colectivul 

secției ansamble sudate s-a an
gajat să lucreze în schimburi 
prelungite, de 12 ore, întreaga 
lună iulie. Ei vor realiza astfel,

Județul

zilnic, în plus, o producție de 
140 000 lei. Exemplul lor a fost 
urmat și de secțiile turnătorie, 
compresoare și prelucrări me
canice. Pînă la 1 august, după 
cum ne relatează Dorin Bot, se
cretarul comitetului U.T.C., cei 
peste 1100 de tineri din între
prindere vor realiza pe această 
cale o producție suplimentară în 
valoare de 1,3 milioane lei.

« In prima jumătate a anului 
tînărul colectiv al întreprinderii 
de ceramică fină pentru con
strucții din Cluj-Napoca a reu
șit să depășească angajamentul 
inițial cu peste 1,2 milioane lei. 
Iar acum, pentru a contribui cit 
mai mult la recuperarea pierde
rilor cauzate de calamitățile na
turale, tinerii de la această In-

treprindere, și-au propus să rea
lizeze pină la sfîrșitul anului, 
peste prevederi, obiecte sanitare, 
plăci de faianță, plăci de gresie 
și capsule refractare în valoare 
de 4.5 milioane lei.

• Cei peste 1 500 de tineri de 
la întreprinderea „Unirea" și-au 
propus să efectueze in această 
lună cite 8 ore de muncă pa
triotică în sprijinul producției.

Inițiative similare de depășire 
a sarcinilor de plan au fost de
clanșate în majoritatea unități
lor economice din județul Cluj, 
între întreprinderile care și-au 
suplimentat angajamentele la 
producția globală menționăm : 
Trustul de construcții industria
le — cu 42 milioane lei ; Com
binatul minier — cu 8 milioane 
lei ; „16 Februarie" — cu 12 mi
lioane lei ; „Clujana" — cu 5 
milioane lei, plus un milion lei 
valută la producția pentru ex
port etc.

Principala sursă a acestor im
portante depășiri este creșterea 
productivității muncii. Pe pri
mul semestru, fiecare lucrător 
din județul Cluj a realizat in 
medie o producție cu 1271 lei 
mai mare decit s-a prevăzut. în 
semestrul doi se va 
certitudine 
mare.

obține cu
o depășire și mai

I. MORARU

Șantierul Naval Oltenița — O echipă din brigada de tineret condusă de Octavian Vardianu exe 
sută liniile de atanșare la un cargou de 2150 4. Foto V, RANGA

4'h. fii"

Sîmbătă, o primă serie de stu
denți și-a încheiat practica de 
vară. La Uzina de utilaj chimic 
„Grivița Roșie" din București, 
zilnic, timp de o lună de zile, 
odată cu miile de muncitori in
trau pe poarta uzinei și 71 de 
studenți de la Institutul politeh
nic pentru a-și desfășura aici 
practica în regim de încadrați 
Un lucru inedit pentru cei mai 
mulți dintre ei și, totodată, o 
dovadă elocventă despre felul 
cum a înțeles întreprinderea să 
le creeze condiții optime pen
tru inițierea în tainele viitoa
rei profesiuni. Aveam să ne 
convingem și noi de acest 
lucru asistînd Ia susținerea co
locviului de practică în această 
ultimă zi petrecută în uzină. 
Numai că, de fapt, acest exa
men s-a dat cu rezultate exce
lente la locul de muncă, în 
decursul fiecărei zile, al fiecărei 
ore lucrate.

Este și opinia inginerului 
Viorel Lipovan, cel care i-a 
examinat pe cei 23 de studenți 
din anul III al Facultății de 
metalurgie, ca unul care i-a în
drumat pe tot parcursul șederii 
lor în uzină. întrebări foarte 
precise, la obiect, inspirate din 
activitatea concretă desfășurată 
de către ei într-o secție sau 
alta, la un loc de muncă sau al
tul. Ca urmare, răspunsuri pre
cise, competente, bine argumen
tate. Și nu de puține ori com
pletări și explicații ale tovară
șului inginer. Prilej pentru cei 
din sală de a-și consolida une
le noțiuni și cunoștințe de spe
cialitate deja știute sau învă
țarea altora noi. Fiind studenți 
în anul III, ei se află de fapt 
în punctul de treere în specia
litate. Cunoștințele teoretice 
trebuie deci să se îmbine cit mai 
strins cu problemele producției, 
cu ale secțiilor uzinei în care 
au lucrat. Ceea ce s-a și reali
zat.

Examenul uzinei a fost trecut. 
„Și nu a fost deioc ușor — ne 
spune studenta Maria Roman 
(notată cu 10). Fiind repartizați 
cite 2—3 studenți in echipei de 
muncitori, am lucrat alături’ de 
dînșii în toate cele trei schim
buri. Astfel, ne-am lămurit cum 
decurge procesul tehnologic al 
unei prese, am văzut cum arată 
șl funcționează utilajele intr-o 
uzină, am lucrat Ia ele, ne-am 
documentat. în atelierele de for
jă și tratamente termice (aici 
aveam baza teoretică asigurată) 
ne-a fost mai ușor, mai greu 
fiindu-ne la turnătorie unde nu 
făcusem nici un curs de specia
litate". Un alt student, Ion 
Sirbu, notat tot cu zece, comple
tează : „încadrarea noastră,
chiar ca muncitori necalifieați. 
s-a dovedit un lucru bun. In
tr-adevăr, în cazul acesta nu 
poți vedea uzina în întregime, 
dar acolo unde lucrezi cot la cot 
cu muncitorul, avînd deci posi
bilitatea să lucrezi efectiv, ca
peți o mare doză de incredere 
in tine, nu te mai ferești de 
greutăți". Cei 25 de studenți din 
anii I și II ai Facultății de 
T.C.M. au fost și ei încadrați în 
secții de profil ; anul I, la sec
ția 3 cazangerie unde aveau de 
efectuat o serie de operații ca : 
nituire, roluire. crețuire și su
dură, iar anul II — la secția de 
prelucrări mecanice. S-a ținut 
seama de faptul că știau să lu
creze la strung, freză, mașină 
de găurit, de trasat, ca urmare 
a practicii desfășurate in timpul 
anului în atelierul facultății. 
Cițiva dintre ei s-au remarcat 
în mod deosebit : Tiberiu Nico- 
lescu, ________ ,
Nicolae Mănescu. în asemenea 
condiții, nota primită la practi
că nu mai reflectă. ca pină 
acum, numai comportamentul și 
disciplina în întreprindere, ati
tudinea față de muncă, ci și va
loarea și calitatea producției 
realizate, cunoștințele teoretice și 
practice acumulate.

Tovarășul Ilie Bologa, secre
tarul comitetului de partid pe 
uzină conchide : „Toată stima 
noastră pentru studenți. Oameni 
serioși, care au fost alături de 
noi in tot timpul, dar mai ales 
In perioada inundațiilor. Inte
grați in echipe mixte, au lucrat 
In schimburi la realizarea sarci
nilor de producție, au participat 
la lucrările de recoltare și Îndi
guire din localitățile Rudeni și 
Buciumeni".

ION MIHALACHE

Constantin Panaitescu,
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului KIM IK SEN, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

Vă exprim profunda noastră recunoștință pentru sprijinul activ 
și solidaritatea de care ați dat dovadă față de lupta justă a poporu
lui nostru pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei, în 
legătură cu luna de solidaritate cu lupta poporului coreean.

Sînt. de asemenea, foarte bucuros că recenta vizită pe care ain 
efectuat-o în țara dumneavoastră a reprezentat un moment de co
titură în întărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre.

Folosindu-mă de acest prilej, vă urez din tot sufletul succese tot 
mai mari în activitatea dumneavoastră închinată înfloririi și dez
voltării țării.

Forumul național al pionierilor 
a patra ediție

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUSESCU, a primit din partea colonelului MOAMMER EL- 
GEDDAFI, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene, următoarea telegramă :

Am urmărit cu adincă mihnire știrile despre recentele inundații 
din România și exprimăm poporului român prieten compasiunea și 
sentimentele noastre sincere.

Sperăm că veți depăși in curind efectele acestei catastrofe și 
urăm poporului român, sub conducerea dumneavoastră, progres 
deplin și prosperitate.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea generalului de divizie, JUAN 
VELASCO ALVARADO, președintele Republicii Peruane, urmă
toarea telegramă :

Exprim Excelenței Voastre sentimentele sincerei noastre solida
rități, ca urmare a regretabilelor dezastre ocazionate de natură, 
țării dumneavoastră prietene.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Camerei Deputaților 
Italiei, ALESSANDRO PETRINI, următoarea telegramă :

Stnt profund Întristat și îndurerat de vestea gravelor inundații 
și pierderi care au loc tn România.

Vă rog să acceptați manifestarea solidarității mele frățești și 
cele mai bune urări pentru dumneavoastră și pentru poporul român.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea căpitanilor regenți ai Repu
blicii Ban Marino, ALBERTO CECCHETI șl MICHELE RIGHI, 
următoarea telegramă :

Domnule președinte,
La reîntoarcerea noastră In San Marino, după minunatele și In

teresantele zile petrecute in țara dumneavoastră, dorim ca, în nu
mele nostru și al membrilor delegației oficiale care ne-a însoțit, 
lă-vă relnnolm, dumneavoastră și distinsei dumneavoastră soții, ex- 

_ presia profundei prețuiri și viei mulțumiri pentru ospitalitatea 
aleasă ce ne-a fost rezervată.

V-am fi recunoscători dacă ați binevoi să primiți mulțumirile 
noastre pe care le adresăm și membrilor guvernului și personali
tăților prezente în diferite'faze ale vizitei și în mod deosebit tuturor 
funcționarilor care au contribuit la organizarea și perfecta desfășu
rare a programului.

Am fost impresionați de mărturiile de simpatie și cordialitate 
care au caracterizat pretutindeni primirea făcută de poporul dum
neavoastră delegației sanmarineze ; o primire cu adevărat călduroa
să, care a fost cu atît mai mult prețuită, cu cit ea a avut loc într-un 
moment deosebit de dificil și de îngrijorător pentru națiunea dum
neavoastră, greu lovită de vicisitudinile vremii.

în legătură cu aceasta dorim să vă exprimăm. în numele nostru 
și al poporului sanmarinez sentimentele de profundă solidaritate. îm
preună cu urarea din toată inima ca urmările calamităților atmos
ferice care s-au abătut asupra țării dumneavoastră să poată fi de
pășite rapid, fără a împiedica mersul spre progres șl dezvoltare eco
nomică și socială al poporului dumneavoastră demn de toată stima.

Cu aceste sentimente și reafirmînd certitudinea noastră că a- 
ceaștă vizită va contribui la întărirea pe mai, departe a trainicelor 
legături de prietenie care unesc țările noastre, vă rugăm să primiți, 
domnule președinte, expresia reînnoită a stimei și considerațiunii 
noastre celei mai înalte.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea generalului SUHARTO, 
președintele Republicii Indonezia, următoarea telegramă :

Guvernul și poporul indonezian mi se alătură in a transmite 
Excelenței Voastre, guvernului dumneavoastră și familiilor care au 
avut de suferit profunda mea simpatie și condoleanțe în legătură 
cu recentele inundații dezastruoase care au provocat pagube consi
derabile și suferințe poporului și țării dumneavoastră.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului-ministru al Re
publicii Populare Bangladesh, M. MANSOOR ALI, următoarea 
telegramă :

Excelență, sînt profund mîhnit să aflu despre inundațiile devas
tatoare care cauzează distrugeri și victime în România. îmi exprim 
speranța că poporul României va suporta această catastrofă cu curaj.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre asi
gurările considerațiunii mele celei mai înalte.
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Comitetul orășenesc de partid 
Copșa Mică informează într-o 
telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU că, da
torită abnegației și dirzeniei co
lectivului de muncă de la în
treprinderea Carbosin, ajutat de 
constructori și specialiști din alte 

/unități economice, s-a reușit să 
se repună în funcțiune linia de 

v uscare a negrului de fum tip 
ISAF, granulare umedă.

★

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu. a pri
mit o telegramă de mulțumire 
din partea ministrului afaceri
lor externe al Republicii Popu
lare Mozambic, Joaquim Chis- 
sano, pentru felicitările trans
mise cu ocazia numirii sale in 
această funcție.

ÎNTiLNIRE
S-au încheiat cursurile unei 

noi serii de participant la pro
gramele Centrului Internațional 
— CEPECA de perfecționare a 
pregătirii cadrelor din țările in 
curs de dezvoltare, organizate 
de Academia „Ștefan Gheor
ghiu".

La aceste programe, care au 
avut ca obiectiv specializarea in 
organizarea producției și a mun
cii, organizarea activității de 
perfecționare a personalului, 
cercetări operaționale și marke
ting, au participat 61 de cursanți 
din 15 țări din Africa. America 
Latină, Asia și Europa.

Programele au constat din 
prelegeri, dezbateri, lucrări de 
laborator, vizite de studiu și do
cumentare în unități din diferite 
sectoare de activitate. în func
ție de interesul unor participanți 
au fost organizate întilniri și 
discuții cu cadre de conducere 
și specialiști din diferite dome
nii ale vieții economico-sociale 
din țara noastră.

Cu prilejul întîlnirii finale, 
participanții la aceste programe 
au exprimat conducerii de stat, 
personal președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, profunda lor 
gratitudine pentru posibilitatea 
ce li s-a oferit de a se perfec
ționa în cadrul Centrului Inter
național. Totodată ei au apreciat 
politica internațională de coope
rare și solidaritate promovată 
de statul român și au relevat 
ospitalitatea de care s-au bucu
rat in România.

SOSIRE
Luni, a sosit în Capitală Mu

nir Benjenk. vicepreședinte al 
Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare —

B.I.R.D., care face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Ion Rușinaru, președintele Băn
cii pentru agricultură, industrie 
alimentară și ape, și Mihai Dia- 
mandopol, președintele Băncii de 
investiții.

A fost de față Bhagirathan 
R. Devarajan, reprezentantul 
P.N.U.D. în România.

MANIFESTARE
Cu prilejul apropiatei sărbă

tori naționale a Republicii Ara
be Egipt — Ziua Revoluției —, 
Asociația de prietenie româ- 
no-egipteană și Institutul ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea au organizat, 
luni, o manifestare culturală.

Au participat Gheorghe Ma- 
nolescu, adjunct al ministrului 
industriei chimice, membru al 
Comitetului de conducere al A- 
sociației de prietenie româno- 
egiptene, loan Botar, secretar 
general al I.R.R.C.S., prof. dr. 
Stanciu Stoian, secretar general 
al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de artă și cultură, stu- 
denți egipteni care învață la 
București.

Au fost de față Hassan Aii 
Daoud, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București, 
membri ai ambasadei.

După cuvintul de deschidere 
rostit de Larisa Munteanu. se
cretar al U.G.S.R., vicepreședin
te al Asociației de prietenie ro- 
mâno-egipteană, Mircea Moar- 
căș, redactor-șef adjunct al zia
rului „România liberă", a pre
zentat impresii de călătorie din 
Egipt. Manifestarea s-a încheiat 
cu un program de filme docu
mentare egiptene.

RECEPȚIE
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Belgiei Jacques Graeffe, 
ambasadorul acestei țări la 
București, a oferit, luni, o re
cepție în saloanele ambasadei.

PREMIU
Ansamblul „Dorulețul" din 

Urziceni, care a participat recent 
la Festivalul internațional de 
folclor din orașul Brusa (Tur
cia), alături de formații artisti
ce din Bulgaria, Iugoslavia, Un
garia și țara gazdă, s-a înapo
iat acasă încununat de succes. 
Evoluția artiștilor noștri ama
tori s-a bucurat de aprecierea 
unanimă a publicului, oficiali
tăților, specialiștilor și presei, 
ansamblul obținînd Marele tro
feu, cupa și placheta acestui 
festival prestigios aflat la cea 
de-a 14-a ediție.

Reșița n-a fost aleasă întîm- 
plător gazdă al celui 'de al IV- 
lea Forum național al pionieri
lor. La marele lor sfat ce se 
desfășoară anual, vara, în va
canță, cei mai buni pionieri din 
școlile țării, citeva sute, vor dis
cuta, în principal, modul cum 
își onorează organizația comu
nistă a copiilor obligația de a fi 

apropiat partener al
procesul educării la 
a atitudinii înaintate 

de muncă și învățătură, 
inima industriei grele,

cel mai 
școlii în 
pionieri 
față 
Reșița, 
reprezintă, intr-un fel, o „stație 
pilot" a atitudinii față de mun
că. incit aici copiii pot discuta 
despre formarea lor pentru 
muncă „văzînd-o“ exercitată la 
modul exemplar.

Cele 12 zile de forum se pre
zintă cu o tematică densă, atin- 
gind o mare varietate de pro
bleme din activitatea organiza
ției, vrîndu-se, firesc, un auten
tic preludiu la Conferința na
țională a organizației pionierilor 
și între care se intercalează ar
monios activități cu profil de 
vacanță preferate de copii.

în ziua deschiderii oficiale a 
forumului, participanții sînt in
vitați la vernisajul expoziției 
„Pionierii — viitorii construc
tori ai comunismului".

Tribuna forumului, instituită 
tradițional, își menține actuali
tatea, fiind programată in mai 
multe zile. Temele au în ve
dere : Îmbogățirea experienței 
unităților și detașamentelor de 
pionieri în domeniul educației 
în spiritul dragostei față de 
muncă, a atitudinii responsabile 
față de muncă ; găsirea unor 
modalități practice și eficiente 
care să conducă la creșterea 
contribuției organizației pionie
rilor la educarea patriotică și 
revoluționară, in spiritul eticii 
și echității socialiste a pionie
rilor, dezbaterea unor forme și 
metode de intensificare a vieții 
de organizație și lărgirea 
democrației pionierești, de dl-

versificare a acesteia, prilej pen
tru pionieri de a veni cu su
gestii pentru Îmbunătățirea 
Statutului unităților și detașa
mentelor de pionieri.

Forumul dedică o zi priete
niei și colaborării Organizației 
pionierilor cu Uniunea Tinere
tului Comunist. în această zi 
pionierii vor avea numeroși oas
peți uteciști ; tribuna programa
tă cu acest prilej anticipează un 
dialog pe tema colaborării între 
pionieri șl uteciști.

Dezbaterile sînt concepute să 
solicite participarea unui număr 
mare de pionieri și să fie, tot
odată, scurte ca durată, pentru 
ca purtătorii cravatelor roșii cu 
tricolor să-și poată epuiza toate 
punctele din programul forumu
lui. Să participe la munca pa
triotică programată pe șantierele 
Casei pionierilor, a Ateneului ti
neretului și in agricultură. Să

„LA DRUM VOIOS, UN CINTEC TARII ii

tovarășului Nicolae Ceaușescu

LUCRĂTORII OGOARELOR

RAPORTEAZĂ NOI SUCCESE
© Secerișul s-a încheiat și în județele Dolj și Mehedinți

Redacția revistei „Româ
nia pitorească" aduce la cu
noștința compozitorilor și au
torilor de texte care doresc 
să participe la concursul cu 
premii pentru cintece de 
drumeție „La drum voios, 
un cintec Țării" că termenul 
de predare a pieselor a fost 
prelungit, din motive de or
din organizatoric, pină ia 
data de 15 septembrie a.c.

Se reamintește, pe această 
cale, că pot concura compo
zitori și autori de texte, 
membri ai uniunilor de crea
ție, precum și artiști nepro- 
fesioniști, membri ai cena
clurilor muzicale și literare 
sau formațiilor muzicale 
„Folk" și „Pop". în cazul ar
tiștilor neprofesioniști, 
sele de concurs vor

pie- 
avea 

viza centrului Județean sau 
municipal de îndrumare a 
creației populare si a miș
cării artistice 
valență cu 
proprie.

Temele de 
următoarele :

de mase, echi- 
o preselecție
concurs sînt

A. Cintece despre frumu
sețile patriei socialiste : 
chipul de azi și de miine al 
României ;

B. Cintece 
pentru turiștii în grup (în
deosebi tinerii) ;

C. Cintece de spus Ia ca
bană. la popas, la foc de ta
bără, la camping etc.

Piesele de concurs vor fi 
prezentate sub forma unor 
partituri simple, pentru voce 
și pian, purtînd un „motto" 
și însoțite de un plic În
chis, cu aceiași „motto", 
care va conține numele au
torilor (muzică și text) ; se
parat. se va trimite și tex
tul. in două exemplare dacti
lografiate.

Adresa la care vor fi tri
mise lucrările : Redacția re
vistei „România pitorească" 
— B-dul Republicii 4, Bucu
rești 1 — cu mențiunea :
„pentru concursul „La drum 
voios, un cintec Țării". Infor
mații suplimentare la tele
fon : 15.84.58.

meargă într-o excursie în ospe- 
ție la pionierii din comunele ju
dețului Caraș-Severin — cu care 
vor avea discuții metodice și 
împreună vor iniția acțiuni de 
muncă patriotică, vor vizita 
obiective economice și social- 
culturale, se vor Intîlni cu frun
tași in muncă, vor „dialoga" pe 
aceeași scenă in cadrul unor ma
nifestări cultural-artistice.

Pionierii vor petrece trei zile 
în județul vecin, Mehedinți — 
ocazie de a cunoaște alte locuri 
din țară, de a organiza alte ac
tivități specifice.

Festivaluri, focuri de tabără, 
carnaval, plimbări cu vaporul, 
primirea de către delegați a 
ștafetei cicloturistice organizată 
în cinstea forumului, o bogăție 
de acțiuni — dintre care întîlni- 
rile cu primii secretari ai celor 
două comitete județene de 
partid se situează la loc de 
frunte — prin care imaginea co
piilor despre dezvoltarea econo
mică a țarii se va întregi con
siderabil — toate aceste ele
mente fac parte din programul 
celor 12 zile de forum. La care 
trebuie să adăugăm neapărat că 
în 26 iulie vor sosi la forum și 
pionieri de peste hotare, parti
cipanți la Tabăra internațională 
de la Năvodari.

LUCREȚIA LUSTIG

Oamenii muncii din agricul- 
tura județului Dolj, mobilizați 
de comuniști, sub conducerea și 
îndrumarea nemijlocită a Comi
tetului județean de partid, au ra
portat, într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
secretar general, NICOLAE 
CEAUȘESCU, că în ziua de 
20 iulie au Încheiat cu ‘ 
ces recoltarea culturilor 
vară de pe cele 164 605 hectare 
aparținînd întreprinderilor a- 
gricole de stat și cooperativelor 
agricole de producție.

Lucrătorii din industria și a- 
gricultura județului — se arată 
in telegramă — și-au respectat 
astfel angajamentul lor și se a- 
flă in continuare mobilizați ple
nar in vasta activitate de înfăp
tuire exemplară a hotărîrilor 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a chem&rii și pre
țioaselor indicații date de dum
neavoastră cu privire la dimi
nuarea grabnică a efectelor ca
lamităților provocate, in această 
vară, de inundații.

In prezent, oamenii muncii din 
agricultura județului Dolj iși In
tensifică eforturile pentru intre-

sue
de

ținerea culturilor, pentru însă- 
mințarea de culturi duble și 
succesive, realizarea integrală a 
fondului de stat la cereale, re
coltarea fără pierderi a legume
lor și fructelor, transportul și 
conservarea acestora in cele mai 
bune condiții.

In aceste zile de puternică an
gajare, vă asigurăm, stimate to
varășe secretar general, că vren 
face totul, muncind fără preget, 
pentru a contribui cu toată e- 
nergia și forțele de care dispu
nem la înfăptuirea marilor o- 
biective puse de partid în fața 
agriculturii doljene, a lucrători
lor săi.

★
Comitetul județean Mehedinți 

al P.C.R. raportează !ntr-o tele
gramă trimisă secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, că, la 
21 Iulie, în acest județ a fost 
încheiat recoltatul griului pe în
treaga suprafață planificată. Cu 
aceeași hotărîre se acționează, 
tn continuare, pentru treieratul 
griului, care a fost recoltat ma
nual și efectuarea In condiții a-

grotehnice superioare a celor
lalte lucrări agricole de sezon.

După ce se anunță acest 
succes. în telegramă se spune : 
Angajați cu toate eforturile în 
marea intrecere socialistă pen
tru înfăptuirea obiectivului na
țional — cincinalul înainte de 
termen — comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Mehedinți 
asigură conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom mun
ci cu aceeași dăruire și răspun
dere, că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a aplica in 
viață prețioasele indicații pe 
care dumneavoastră ni le-ați dat 
cu prilejul recentei vizite în ju
dețul nostru, astfel ca agricul
tura, Întreaga economie a jude
țului să-și aducă o contribuție 
iot mai importantă la Înfăptui
rea țelului suprem al politicii 
partidului, creșterea necontenită 
a bunăstării Întregului popor, 
fiind convinși că tn felul acesta 
punem, de pe acum, temelii si
gure la înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor din vastul program 
stabilit de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

de drumeție

SPORT • SPORT • SPORT
• MECIURILE din ziua a 

doua a turneului de polo pe apă, 
din cadrul campionatelor mon
diale de natație de la Caii, s-au 
încheiat cu rezultate scontate. 
In grupa preliminară B. selecțio
nata României a întrecut cu sco
rul de 14—5 formația Colum
biei, in timp ce reprezentativa 
Ungariei a învins cu 11—5 e- 
chipa Australiei.

• DUPĂ CUM s-a mai anun
țat, în finala competiției inter
naționale feminine de tenis 
„Cupa Annie Soisbault", desfă
șurată in orașul francez Le 
Touquet, s-au intilnit echipele 
Angliei și României.

A fost o intilnire echilibrată, 
în care tenismanele românce au 
dat o replică dirză formației en
gleze, învingătoare cu scorul de 
2—1.

• COMENTÎND succesul lui 
Bernard Thevenet în cea de-a 
62-a ediție a Turului ciclist al 
Franței, corespondenții agențiilor 
de presă subliniază satisfacția 
resimțită în cercurile sportive 
franceze pentru această victo
rie, prima din anul 1967 realizată 
de un rutier francez. Semnifica
ția acestei victorii este marcată 
și de faptul că președintele 
Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, a fost prezent pe Champs 
Elysees la sosirea în ultima eta
pă. unde a inminat învingăto
rului ultimul „tricou galben".

• LA SANTIAGO de Chile a 
luat sfirșit meciul de tenis din
tre echipele Chile și Republicii 
Sud-Africane. contind ca finală 
a zonei americane a „Cupei Da
vis". Tenismenii chilieni au ob
ținut o victorie netă, cu scorul 
de 5—0, și vor intîlni in semi
finala interzonală pe câștigă
toarea dintre formațiile Spaniei 
și Suediei.

bronz, urmată de Franța 
(2—1—0), R. F. Germania 
(1—1—0), România (1—0—2), Un
garia (0—2—4), Polonia (0—1—0) 
și Italia (0—0—1).

Iată clasamentul pe puncte : 
1. U.R.S.S. — 80 puncte ; 2. Un
garia — 47 puncte ; 3. Franța — 
39 puncte ; 4. R. F. Germania
— 28 puncte ; 5. România — 26 
puncte ; 6. Polonia — 16 puncte ; 
7. Suedia — 15 puncte ; 8. Italia
— 14 puncte ; 9. Elveția — 6 
puncte ; 10. Austria — 3 puncte.

• ÎN URMA rezultatelor în
registrate în „Marele Premiu" al 
Angliei, desfășurat pe circuitul 
de la Silverstone și ciștigat de 
brazilianul Emerson Fittipaldi, 
situația în clasamentul campio
natului mondial de automobilism 
rezervat piloților de formula I 
se prezintă astfel : 1. Niki Lau
da (Austria) — 47 puncte ; 2. 
Emerson Fittipaldi (Brazilia) — 
33 puncte ; 3—4. Carlos Reute- 
mann (Argentina) și James Hunt 
(Anglia) — cite 25 puncte ; 5. 
Carlos Pace (Brazilia) — 24
puncte.

Din cele 15 probe prevăzute în 
programul campionatului s-au 
disputat pină in prezent zece.

• ÎN ZIUA a doua a turneu
lui internațional masculin de 
handbal dotat cu „Trofeul Iugo
slavia". care se desfășoară 
la Liubliana. reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
24—19 (16—9) formația Islandei. 
într-un alt joc. selecționata țării- 
gazdă a dispus cu scorul de 
27—26 (14—12) de echipa Polo
niei.

In clasament conduc neînvinse 
formațiile U.R.S.S. și Iugosla
viei, eu cite 4 puncte.

• GALAȚI: Culturi duble pe întreaga suprafață

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de că
tre Biroul Comitetului județean 
Galați al P.C.R., se arată că, 
după încheierea recoltării griu
lui, lucrătorii din agricultura ju
dețului, în frunte cu comuniștii, 
au reușit să termine și însămîn- 
țarea culturilor duble pe întrea
ga suprafață planificată de 
44 341 ha, realizîndu-se, totodată, 
peste aceste prevederi, Insămîn-

planificată
țarea cu porumb pentru boabe 
și legume a încă 5 000 ha.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general — se spune în te
legramă — că in toate unitățile 
economice ale județului se mun
cește intens in vederea obține
rii de producții suplimentare, 
pentru creșterea aportului jude
țului la recuperarea pagubelor 
pricinuite economiei naționale de 
furia apelor, in scopul îndepli
nirii Înainte de termen a cinci
nalului și înfăptuirii, printr-o

temeinică muncă politică, a sar
cinilor elaborate de Congresul 
al ----- --XI-lea al partidului.

De ce nu-i
puneți pe tineri

la treabă?

TINERE, CUNOȘT 1 L E G E A ?

Disciplina, ordinea-factori de valorificare
plenară

Reluăm în numărul de astăzi 
rubrica noastră „Tinere, cunoști 
legea Scopul rubricii este 
cunoașterea de către tineri a 
legilor țării, a principalelor re
glementări juridice care se re
feră la organizarea vieții și a 
muncii, la statornicirea unui 
mod înaintat de comportare, la 
întronarea in activitatea econo- 
mico-socială a spiritului de or
dine și disciplină.

In aceste momente cind țara 
toată șterge urmele provocate 
de inundații, sîntem datori cu 
toții, copii, tineri și virstnici, 
femei și bărbați, să acționăm cu 
fermitate pentru repunerea in 
funcțiune a tuturor capacităților 
de producție ; să muncim cu 
rivnă pentru înlăturarea pierde
rilor suferite, pentru recupera
rea intr-un termen scurt a res
tanțelor determinate de calami
tățile naturale: să asigurăm des- . 
fășurarea ritmică a activității 
productive în toate sectoarele. 
Acum, mai mult ca oricind, este 
nevoie de ordine și disciplină, 
de prezența activă a tuturor ce
lor apți de muncă pe ogoare, in 
fabrici și uzine, pe șantiere.

Disciplina, ordinea sînt factori 
meniți să contribuie la o mai 
bună valorificare a resurselor 
umane, la mobilizarea plenară a 
eforturilor, a capacității de ac
țiune In vederea obținerii unor 
rezultate maxime. Iată de ce or
ganizațiile U.T.C., chemate să 
acționeze pentru educarea tine
rei generații in spiritul cultului 
față de muncă, al disciplinei 
muncitorești, trebuie să apeleze 
și la lege, să intensifice activi
tatea de explicare a legilor 
vederea cunoașterii lor 
toți tinerii.

Reluînd rubrica de 
juridică, ziarul nostru 
pune să sprijine direct
in vederea înțelegerii și aplicării 
legilor în spiritul și litera lor. 
Reproducem astăzi citeva para
grafe care se referă la obligația 
de a munci a tinerilor de la sate, 
a celor care lucrează în între
prinderile agricole de stat și in 
cooperativele agricole de produc
ție.

in 
de către

educație 
iți pro- 

pe tineri

a resurselor umane
LEGEA ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI Șl A MUNCII 

IN AGRICULTURĂ PREVEDE:
• „întărirea ordinii și disciplinei constituie obligația primordială 

a lucrătorilor din unitățile agricole de stat, a membrilor coopera
tivelor și a producătorilor individuali".

• Membrii cooperatori sînt datori „să respecte programul de 
lucru stabilit pentru fiecare loc de muncă și perioadă de lucru, in 
funcție de specificul și cerințele procesului de producție din agri
cultură".

• Tuturor celor care lucrează In agricultură, membrilor coope
ratori „le revine inalta responsabilitate de a-Și îndeplini toate sar
cinile de muncă personale, de a-și aduce contribuția la realizarea 
planurilor de producție".

LEGEA FONDULUI FUNCIAR PREVEDE :
• „Deținătorii de terenuri agricole sînt obligați să lucreze și să 

cultive întreaga suprafață de teren ce o dețin cu respectarea reguli
lor agrotehnice, să ia măsurile necesare de amenajare a terenurilor 
prin lucrări de îmbunătățiri funciare, de amendare și fertilizare, 
precum și a lucrărilor de prevenire și combatere a oricăror alți fac
tori defavorabili producției agricole".

LEGEA POMICULTURII PREVEDE:
• „Combaterea bolilor și dăunătorilor in pomicultură 

o sarcină obligatorie pentru toate organele și organizațiile 
precum și pentru toți locuitorii țării, deținători de pomi 
fructiferi".

constituie 
socialiste, 
și arbuști

LEGEA PRIVIND PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE 
CONSILIILOR POPULARE IN DOMENIUL 

AGRICULTURII PREVEDE :
• Comitetele executive ale • consiliilor populare „exercită con

trolul cu privire Ia insămînțarea tuturor suprafețelor de teren — 
inclusiv a celor din vatra satelor și perimetrul construibil al orașe
lor _ luînd măsuri ca acestea să se execute în perioade optime și 
cu respectarea strictă a structurii culturilor aprobată prin planul de 
stat".

• Comitetele executive ale consiliilor populare „controlează mo
dul în care unitățile agricole socialiste, gospodăriile populației și 
orice alți deținători de terenuri agricole execută lucrările de între
ținere a culturilor și plantațiilor de vii și pomi fructiferi, la timp 
și în condițiile prevăzute de tehnologiile stabilite pentru fiecare 
cultură in parte".

REZOLUȚIA CONGRESULUI AL ll-LEA AL UNIUNII 
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE 

PRODUCȚIE PREVEDE:
deplină a forței de muncă existentă în cooperati- 
una din cele mai importante sarcini ale consilii- 
și ale uniunilor cooperatiste. îndeplinirea ei este

• „...Folosirea 
vele agricole este 
lor de conducere 
condiționată in măsură hotăritoare de intensificarea continuă a pro
ducției agricole, de crearea de noi activități, precum și de generali
zarea organizării și retribuirii muncii pe baza acordului global".

(Urmare din pag. I) 

ne relata profesorul Dan Popes
cu, internatul Grupului școlar 
auto Brașov; unde au fost cazați, 
n-a fost practic pregătit pentru 
a fi utilizat ca tabără.

La Stupini, de la inginerul șef 
al cooperativei loan Juscu, am 
aflat că se întorc brazde în mi
riștea cu orz pentru a doua cul
tură și pe 60 hectare se seamănă 
porumbul masă verde. De ase
menea inginerul ne relatează că 
se treieră orzul recoltat manual 
de pe 30 hectare, că se treieră 
ierburile perene, că se distrug 
vrejii cartofilor de sămință și se 
efectuează o serie de lucrări 
pentru care toate utilajele se 
află în cîmp.

Din păcate, mergînd.pe cîmp, 
deși am întîlnit multe din utila
jele amintite, ele staționau. 
De pildă pe un cîmp de 3 hec
tare cu orzul secerat care tre
buia întors pentru ca să se 
usuce, combinele staționau, con
ducătorii lor trîndăveau întinși 
pe saci, iar delegatul de treier, 
Manoil Mitcă, supraveghea din 
priviri pe Saveta Burlacu, care 
singură muncea la întorsul orzu
lui. *

Un refuz bizar față de ajutoa
rele sosite de la oraș am întîl
nit la Feldioara, unde lucrările 
se desfășoară cu încetinitorul, 
iar cooperatorii sînt văzuți nu
mai pe loturile pe care se lu
crează in acord global. Iar stu
denții, elevii, muncitorii mobili
zați pentru a ajuta au fost pur 
și simplu refuzați. în același 
timp și la Feldioara se lucrează 
cu personal străin de județ.

De la primarul comunei, Ion 
Ticuliță, am aflat că 112 hectare 
de orzoaica, 345 hectare cu griu, 
147 hectare furaje, 44 hectare lu
cerna, 65 hectare trifoliene, 60 
hectare cartofi așteaptă recol
tatul prematur, iar culturile de 
levănțică și mentă trebuie de a- 
semenea recoltate în această pe
rioadă.

Multe din aceste lucrări ar 
putea fi efectuate cu ajutorul 
tinerilor și este de neînțeles de 
ce nu se acceptă acest ajutor. 
Comitetul județean U.T.C. ar 
trebui să analizeze cauzele a- 
cestei situații și să colaboreze 
mai eficient cu unitățile agri
cole dindu-le ajutorul cel mai 
solicitat. De pildă, în aceste 
cooperative, se resimte lipsa 
mecanizatorilor, iar în județ e- 
xistă mai multe centre unde se 
califică tractoriști, universitatea 
brașoveană are zeci de studenți 
care se pregătesc pentru specia
litatea mașini agricole și trac
toare. De ce nu se coroborează 
aceste nevoi cu aceste posibili
tăți, oferind un ajutor real și 
substanțial agriculturii ? Toto
dată, credem că ar fi util să se 
formeze tabere stabile de lucru 
pentru tineri, pe care conducerile 
cooperativelor agricole să-i ins
truiască pentru fiecare operație 
și care, rămînînd mai mult timp 
pe loc, să simtă și răspunderea 
lucrului pe care îl execută.

• DUPĂ disputarea turneului 
de la Hilversum (Olanda), în 
clasamentul „Marelui Premiu 
F.I.L.T." conduce tenismanui ar
gentinian Guillermo Vilas cu 
320 puncte, urmat de Manuel 
Orantes (Spania) 257 puncte, 
Bjorn Borg (Suedia) 230 puncte, 
Jan Kodes (Cehoslovacia) 188 
puncte, Roscoe Tanner (S.U.A.) 
147 puncte, Ilie Năstase (Româ
nia) 145 puncte, Arthur 
Ashe (S.U.A.), Jimmy Connors 
(S.U.A.), Raul Ramirez (Mexic) 
și Tony Roche (Australia) cite 
140 puncte.

• CAMPIONATELE mondia
le de scrimă s-au încheiat du
minică seara la Budapesta cu 
desfășurarea probei de spadă pe 
echipe, în care s-au intilnit se
lecționatele Suediei și R. F. Ger
mania,

în clasamentul final pe meda
lii, pe primul loc s-a situat 
U.R.S.S. cu trei medalii de 
aur, trei de argint și una de

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

FACULTATEA
DE ELECTROTEHNICA
Catedra de electrotehnică

Lector, poziția 5.1.14, discipli
nele : Material de construcții, 
Geometrie descriptivă și Desen 
tehnic.

Lector, poziția 5.1.16. discipli
nele : Tehnologie, Bazele termo- 
tehnicii, Termotehnică și mașini 
termice. Instalații termice și in
dustriale, Rețele și măsurări 
termice.

Asistent, poziția 5.1.19, disci
plinele : Elemente de geome
trie descriptivă și desen. Beton 
armat și tehnologia construcți
ilor, Instalații în construcții.

Catedra de mașini și aparate 
electrice

Asistent, poziția 5.2.26. disci
plinele : Mașini și acționări 
electrice, Mașini și aparate elec
trice, Aparate electrice, Aparate 
și instalații electrice.
Catedra de automatică

Conferențiar, poziția 5.3.6, dis
ciplinele : Calculatoare și pro
gramare, Calculatoare analogice.

Lector, poziția 5.3.10, discipli
nele : Automatizări industriale, 
Acționări electrice și automati
zări.

Asistent, poziția 5.3.16, disci
plinele : Electronică industrială, 
Electronică industrială și calcu
latoare, Electronică aplicată.

Asistent, poziția 5.3.17, disci
plinele : Dispozitive și circuite 
electronice.

★

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratului 
Universității din Craiova, str. 
Alexandru Ioan Cuza nr. 13, în 
termen de 30 zile (pentru pos
tul de conferențiar și lec
tor) și de 15 zile (pentru postul 
de asistent) de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul Ofi
cial, cererea de înscriere, la

care vor anexa actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, publi
cată în Buletinul Oficial. Partea 
I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de 
Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și învățămîntului nr. 
84539/1960 (2 exemplare pentru 
postul de profesor și conferen
țiar și un exemplar pentru pos
tul de lector și asistent).

Concursul se va ține la sediul 
facultăților respective, în termen 
de 60 de zile (pentru postul de 
conferențiar și lector) și de 15 
zile (pentru postul de asistent) 
de la expirarea termenului de 
înscriere.

Adunările generale
(Urmare din pag. I)

plinjrea angajamentelor ce și le 
vor asuma in vederea realizării 
de producții suplimentare, creș
terii eficienței exportului și re
ducerii importurilor, elaborării 
de soluții optime care să con
ducă la perfecționarea întregii 
activități să fie atrași toți tine
rii.

Adunările generale ale oame
nilor muncii care au loc in a- 
ceste zile constituie pentru or
ganizațiile U.T.C., pentru tineri 
un nou prilej de manifestare a 
hotăririi lor de a intîmpina Con
gresul al X-lea al Uniunii Tine
retului Comunist cu noi succese, 
contribuind cu toate forțele la 
înlăturarea neîntîrziată a efec
telor inundațiilor, la redresarea 
întregii activități, la îndeplini
rea și depășirea planului pe a- 
cest an, pregătitor pentru un 
demaraj bun in viitorul cinci
nal.



A doua fază a Conferinței 
pentru securitate 

și cooperare în Europa

„Scînteia tineretului**
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și-a încheiat lucrările
In zorii zilei de luni, la Geneva s-au încheiat lucrările celei 

de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare

VIETNAMUL DE SUD: NOI 
UNITĂȚI REPUSE ÎN 

CIRCUITUL ECONOMIC

în Europa, Ia care participă

în cei aproape doi ani de ac
tivitate, în cadrul acestei faze, 
cele peste douăzeci de organe de 
lucru ale Conferinței au elabo
rat documente care prevăd an
gajamente privind edificarea se
curității și dezvoltarea cooperă
rii pe toate planurile în Europa. 
Aceste texte au fost asamblate, 
intr-un cadru festiv, în ultima 
ședință a Comitetului de coor
donare, sub forma unui Act 
final, care evidențiază voința 
politică a statelor participante 
de a lărgi relațiile dintre ele, pe 
calea păcii, securității, dreptății 
și cooperării pe plan european, 
precum și cu celelalte state ale 
lumii.

S-a convenit ca acest Act să 
fie semnat la nivelul cel mai 
înalt, ca o expresie a hotărîrii 
tuturor participanților de a da 
efect deplin rezultatelor Confe-

35 de state.

datura Iugoslaviei, pentru orașul 
Belgrad.

Prin incheierea activității fa
zei de la Geneva, a fost parcursă 
o nouă etapă spre momentul 
hotărîtor, de consacrare a acor
dului și de asumare a obligații
lor prevăzute în Actul final, care 
va fi marcat de reuniunea la 
nivel înalt, ce urrtîează să aibă 
loc, între 30 iulie și 1 august 
1975, in capitala Finlandei,

ÎN PROVINCIA sud- 
vietnameză Long An, din 
delta Mekongului, au fost 
puse în funcțiune, pină în 
prima decadă a lunii în curs, 
peste 300 de mici întreprin
deri, între care unități pen
tru decorticarea orezului, 
mori, fabrici de conserve de 
pește și întreprinderi textile. 
Totodată, în aceste unități au 
fost create noi condiții de 
muncă menite să asigure îm
bunătățirea traiului muncito
rilor.

„SOIUZ-19" ȘI-A ÎNDEPLINIT 

CU SUCCES MISIUNEA
LA BORDUL NAVEI „APOLLO" SE CONTINUĂ

PENTRU INSTAURAREA UNEI NOI 
ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Sărbătoarea poporului polonez

rinței. Tocmai într-o atare per
spectivă, și ținînd seama de fap
tul că această conferință repre
zintă numai un jalon in procesul 
de durată vizind statornicirea 
unor relații noi în Europa, par
tea finală a Actului prevede ti
nerea de noi reuniuni, la care 
statele participante să continue 
eforturile initiate de Conferință. 
Astfel, se prevede ca o nouă 
conferință a reprezentanților ce
lor 35 de state participante să 
aibă loc in 1977, precedată de o 
reuniune pregătitoare, prevăzută 
să se desfășoare în același an.

Potrivit principiului rotației, 
după Helsinki și Geneva, s-a 
luat in considerare problema ca 
reuniunile din 1977 să se desfă
șoare într-o altă tară partici
pantă. In acest sens, România, 
împreună cu multe alte țări 
participante au sprijinit candi-

EXPERIENȚELE

Președinții Houari Boumedie- 
ne (Algeria) și Habib Bourgu- 
iba (Tunisia) au examinat. în 
cadrul convorbirilor purtate in 
localitatea algeriană Anaba, e- 
voluția relațiilor bilaterale, si
tuația din zonă, principalele as
pecte ale situației internaționale 
actuale, precum și alte proble
me de interes comun — infor
mează agenția algeriană de 
presă. S-a constatat cu satis
facție, în cadrul convorbirilor, 
dezvoltarea pozitivă a coope
rării dintre Tunisia și Algeria, 
cei doi șefi de stat reafirmin- 
du-și hotărîrea de a milita pen
tru diversificarea și adincirea a- 
cestei cooperări în folosul am
belor țări.

Examinînd probleme de na
tură economică și politică, pre
ședinții Houari Boumediene șl 
Habib Bourguiba au exprimat 
sprijinul lor deplin pentru in

staurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale și dorința 
celor două state ca hotărîrile 
celei de-a Vl-a sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. 
să fie traduse cit mai grabnic 
în viață. în acest context, a fost 
relevată hotărîrea guvernelor ce
lor două țări de a desfășura o 
amplă activitate, inclusiv în or
ganizațiile internaționale, pen
tru a-și aduce contribuția la in
staurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Potrivit agenției algeriene de 
presă, în cadrul convorbirilor a 
fost subliniată hotărîrea Algeri
ei și Tunisiei de a sprijini lupta 
poporului palestinian pentru 
realizarea aspirațiilor sale le
gitime, cauza luptei popoarelor 
arabe pentru eliberarea terito
riilor ocupate, mișcările de eli
berare națională din Africa.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și tovarășul 
MANEA MANESCU, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, au adresat 
tovarășului EDWARD GIEREK, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, tovarășului HENRYK JABLONSKI, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, și tovarășului PIOTR JAROS- 
ZEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, următoarea tele
gramă :

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, al Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii .Socialiste România, al po
porului român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Polone, poporului polonez, cele mai cordiale 
felicitări și un călduros salut prietenesc, cu

prilejul celei de-a 31-a aniversări a Zilei Re
nașterii Poloniei.

Poporul român urmărește cu simpatie și se 
bucură sincer de realizările remarcabile obținute 
de oamenii muncii din Polonia, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în con
strucția socialistă, dezvoltarea economiei, ști
inței, culturii, în ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al întregului popor.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea 
că relațiile de prietenie și colaborare frățească 
statornicite între Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, între Repu
blica Socialistă România și Republica Populară 
Polonă se vor dezvolta continuu, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist, în interesul popoarelor român 
și polonez, al unității țărilor socialiste, mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, cauzei 
socialismului și păcii in lume.

De ziua sărbătorii naționale, vă adresăm dum
neavoastră și poporului polonez prieten noi și 
mari succese In activitatea dedicată operei de 
construire a socialismului, înfloririi continue a 
Republicii Populare Polone.

MOSCOVA. — Luni, la orele 
12,51 (ora Bucureștiului), nava 
cosmică sovietică ,.Soiuz-19“, 
care a participat la experimen
tul spațial sovieto-american 
„Soiuz“-„Apollo“, a aterizat în 
regiunea stabilită, în apropiere 
de orașul Arkalîk, din Kazah- 
stan.

Coborîrea lină a navei sovie
tice cu parașuta a fost trans
misă de postul central de tele
viziune din Moscova.

Starea sănătății cosmonauților 
Alexei Leonov și Valeri Kuba
sov este bună.

După cum relatează agenția 
TASS, reîntoarcerea cu succes 
a navei spațiale „Soiuz“ pe Pă- 
mint reprezintă o confirmare a 
justeței soluțiilor tehnice elabo
rate în cadrul programului de 
cuplare în spațiu a unor nave 
sovietice și americane.

HOUSTON. — După separa
rea reușită a trenului spațial 
„Soiuz“-„Apollo“, programul e-

chipajului navei spațiale ame
ricane „Apollo" — Thomas 
Stafford, Vance Brand și Do
nald Slayton — cuprinde în con
tinuare o serie de observații 
asupra Terrei și Universului, 
precum și experiențe științifice. 
Intrucît pină la sfirșitul. acestui 
deceniu nu mai este prevăzut 
alt zbor al unei nave spațiale 
americane cu echipaj uman, Ad
ministrația națională pentru ae
ronautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) urmărește să 
utilizeze la maximum ocazia o- 
ferită de actuala misiune. Ast
fel, ziua de luni a prevăzut cî- 
teva experiențe științifice, între 
care testarea modalităților de 
formare a cristalelor în spațiu. 
Cercetătorii consideră că crista
lele formate în spațiu cosmic — 
deci neprezentînd distorsiunile 
structurale datorate gravitației 
terestre — acționează mult mai 
eficient în echipamentul elec
tronic.

Criză fără precedent în rîndurile 
democrației creștine din Italia

Orașul de pe Vistula
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• ÎN APROPIERE de Edirne 
a avut lpc ceremonia interconec
tării sistemelor energetice ale 
R. P. Bulgaria și Turciei. Au 
participat Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, și Suleymân 
Demirel, primul ministru al 
Turciei, care au subliniat, in 
alocuțiunile lor, importanța 
schimbului de energie electrică 
intre economiile naționale ale 
celor două țări pe planul dez
voltării colaborării multilaterale 
in diferite domenii.

Apoi, între Todor Jivkov și 
Suleyman Demirel au avut loc 
convorbiri privind stadiul rela
țiilor bilaterale și probleme in
ternaționale actuale.

• Reuniune 
la Panmunjon

LA PANMUNJON au avut 
loc, luni, noi convorbiri de lucru 
pe linie de „Cruce Roșie" între 
reprezentanții R.P.D. Coreene și 
Coreei de sud. Cu acest prilej, 
reprezentantul R.P.D. Coreene a 
denunțat manevrele de tergi
versare și obstacolele artificiale 
prin care partea sud-coreeană 
împiedică reluarea convorbirilor 
de fond in probleme de ..Cruce 
Roșie" intre reprezentanții Nor
dului și Sudului Coreei și a 
cerut ca reprezentanții sud-co- 
reeni să adopte o atitudine con
structivă.

• ÎNTR-O declarație făcută 
luni, cu prilejul vizitei în 
Filipine a unei delegații a 
Partidului Socialist din Japonia, 
Ferdinand Marcos, președintele 
Filipinelor, a spus că bazele 
străine din țara sa constituie 
„un anacronism" și a apreciat 
că tratatele existente între Fi
lipine și Statele Unite trebuie 
revizuite — relatează agenția 
France Presse.

• Chile : întreprinderi 
la licitație

CORPORAȚIA pentru dez
voltare din Chile (C.O.R.F.O.) — 
entitate statală — a anunțat 
scoaterea la licitație a altor 24 
de întreprinderi aflate sub juris
dicția sa, care în perioada gu
vernului de Unitate Populară 
făceau parte din aria socială a 
economiei — anunță agenția de 
presă Inter Press Service.

• ÎN CAPITALA Ugandei. au 
continuat, luni, lucrările Reu
niunii miniștrilor de externe ai 
țărilor Organizației Unității A- 
fricane, in cadr.ul căreia este 
pregătită agenda lucrărilor se
siunii O.U.A. la nivel înalt, pre
conizată să se deschidă, tot la 
Kampala la 28 iulie. După șe
dința de luni dimineața, purtă
torul de cuvînt al O.U.A.. Pe
ter Onu, a anunțat că viitorul 
președinte al Organizației Uni
tății Africane va fi președintele 
Ugandei, mareșalul Idi Amin.

LA ADEN au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Uniunii Popular 
Democratice a Republicii 
Democratice Populare a Ye
menului.

Raportul la congres a fost 
prezentat de Aii Badib, mem
bru al Biroului Politic al 
uniunii, care a relevat că, 
în condițiile unirii tuturor 
forțelor democratice din țară, 
congresul va reprezenta una 
dintre etapele hotăritoare ale 
întăririi Frontului Național.

• CONSILIUL Revoluției din 
Portugalia s-a reunit luni după- 
amiază la Lisabona, în cadrul 
unei ședințe extraordinare, pen
tru examinarea situației politice 
din țară în perspectiva formării 
unui nou guvern.

• Convorbiri 
mexicano-iraniene

PREȘEDINTELE Mexicu
lui. Luis Echeverria, care efec
tuează un turneu prin 13 țări 
în curs de dezvoltare, a părăsit, 
luni, Teheranul, îndreptîndu-se 
spre India, după o vizită oficia
lă de patru zile în Iran, unde 
a avut convorbiri cu șahiinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr. în cadrul unei conferințe 
de presă comune, ținută de su
veranul iranian și președintele 
mexican înainte de plecarea din 
Teheran, cei doi oameni de stat 
și-au exprimat satisfacția în le
gătură cu rezultatele convorbi
rilor purtate, in urma cărora le
găturile eoonomice și oomerciale 
dintre cele două țări se vor În
tări.

In capitala Italiei continuă 
lucrările Consiliului Națio
nal al Partidului Democrat- 
Creștin consacrate examină
rii situației politice create in 
urma alegerilor administra
tive desfășurate luna trecută.

Lucrările s-au caracterizat 
prin deosebirile pronunțate de 
opinii între liderii diferitelor 
curente și prin numeroasele cri
tici formulate la adresa secre
tarului general al P.D.C., Amin- 
tore Fanfani, adversar al ori
cărei colaborări cu partidul co
munist.

Numeroși observatori politici 
apreciază că este vorba chiar de 
o criză fără precedent a demo
crației creștine, amplificată mai 
ales de demisiile din Consiliul 
Național. Astfel, după ce con
ducătorii tendințelor de stingă 
din partid, cunoscute sub nu
mele de „noile forte" și „de 
bază", și-au prezentat demisia, 
aceeași atitudine au adoptat-o 
și Mariano Rumor, ministrul de 
externe, lider al tendinței „ini
țiativa populară", și miniș
trii bugetului și ai tezaurului. 
Giulio Andreotti și, respectiv. 
Emilio Colombo, conducători ai 
tendinței „angajamentul demo
crat". Prin aceste demisii suc
cesive. Amintore Fanfani nu 
mai dispune, practic, în Consi

liul național decit de un re- 
strlns număr de adepți.

încercind să aplaneze dispu
tele, premierul Aldo Moro a 
declarat, duminică. In interven
ția sa. că este necesar să se 
procedeze la o examinare apro
fundată a liniei politice a parti
dului numai în cadrul Congre
sului său național.

Referindu-se la rezultatele ■- 
legerilor administrative din 15 
iunie, Moro a subliniat. în in
tervenția sa. deplasarea spre 
stingă a electoratului italian, 
ceea ce a determinat, obiectiv, o 
orientare de asemenea spre 
stingă a forței populare a de
mocrației creștine. în legătură 
cu relațiile dintre P.D.C. și ce
lelalte partide, Moro s-a pro
nunțat în favoarea continuării 
colaborării între formațiunile 
politice care au mai făcut parte 
din coaliții de centru-stînga 
(democrat-creștin, socialist, so
cial-democrat și republican).

în ceea ce privește Partidul 
Comunist Italian, Moro, după 
ce a arătat că acest partid 
a ieșit victorios din recentele 
alegeri, și și-a văzut reconfir
mat rolul său de mare forță 
populară, a subliniat necesita
tea ca raportul între partidele 
majorității guvernamentale și 
cel comunist să fie „constructiv 
și plin de semnificație si să de
vină un mod de a menține dia
logul în interesul națiunii".

Ravagiile inundațiilor in diferite 
zone ale Terrei

RAWALPINDI — 
Peste 600 000 de per
soane au avut de su
ferit de pe urma pa
gubelor cauzate de 
ploile musonice care 
s-au abătut asupra 
provinciei Punjab 
din Pakistan. Apele 
au inundat o supra
față de 500 000 hec
tare de teren, provo- 
cind distrugeri con
siderabile în ceea ce 
privește vitele și 
culturile agricole. 
Pierderile de vieți 
omenești se ridică la 
11 persoane. Planuri
le de evacuare a 
populației realizate 
de autorități înainte 
de începerea ploilor 
musonice au permis

evitarea unor pier
deri mai mari.

BRASILIA — Du
pă cum s-a anunțat, 
duminică, la Rio de 
Janeiro, puternicele 
inundații care s-au 
produs în nord-estul 
Braziliei, în statul 
Pernambuco, s-au 
soldat cu cel puțin 70 
de morți. Peste 
200 000 de persoane 
au rămas fără locu
ințe, mii de case fi
ind distruse total sau 
parțial. în capitala 
statului, Recife, au 
fost inundate străzi 
întregi. Guvernato
rul statului Pernam
buco a declarat că 
este cea mai gravă 
catastrofă din istoria 
statului.

DACCA — în urma 
creșterii nivelului a- 
pelor, rîurile Muhuri 
și. Selonia din Repu
blica Bangladesh au 
provocat puternice 
inundații in provin
cia Feni, situată la 
80 kilometri est de 
capitala țării, Dacca. 
Inundațiile s-au sol
dat cu doi morți, a- 
fectarea a 85 000 de 
familii, acoperirea de 
ape a 315 kilometri 
pătrați de teren, a 
90 la sută dm oreză- 
riile din regiune și a 
80 kilometri de șosea. 
Nivelul tuturor rîu- 
rilor din Bangladesh 
este în creștere, iar 
ploile cad, începînd 
de luni, fără înce
tare.
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Sala Palatului (orele 17,15; 20.15), 
Capitol (orele 8,45; 11; 13,15; 15.45; 
18,15; 20.45), Scala (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20,15), Grădina Dinamo 
(ora 20,15).

DIN COPILĂRIA MEA : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

LANȚURI : Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30), Casa Filmului (orele 
10: 12: 14; 16: 18; 20), Grădina
Festival (ora 20), Grădina Luceafă
rul (ora 20), Patinoarul ,,23 Au
gust" (ora 20,15).

ÎNFRÎNGEREA EUI L. WILKI- 
SON : București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16.15; 18.15; 20,45). Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18: 20), 
Grădina București (ora 20,15), 
Stadionul Steaua (ora 20,30).

AL PATRULEA MIRE : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Modern (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20.45), Victoria (orele 9: 11.15; 
13.30; 16: 18.15: 20,30), Grădina 
Modern (ora 20,15).

• CHIMBORAZO — CEL MAI ÎNALT MUNTE. Muntele Eve
rest nu este cel mai înalt virf din lume, dacă înălțimea se calcu
lează pornindu-se de la centrul Pămîntului, afirmă Institutul 
Smithsonian din Washington. Oameni de știință ai institutului 
au calculat că muntele Chimborazo din Ecuador, situat in Anzi 
la jumătatea distanței dintre Quito și Guayaquil, depășește cu 
2 152 metri vîrful Everest dacă se ia ca punct de referință centrul 
Terrei ! Calculele tradiționale luau în considerare înălțimea la 
care se ridică un munte deasupra nivelului mării. Potrivit aces
tor măsurători, Everestul are 8 880 m înălțime, iar Chimborazo 
— 6 272 m. Pămîntul neavînd forma unei sfere perfecte, ci fiind 
ușor elipsoidal, mai bombat la Ecuator, muntele Chimborazo, 
situat la un grad de Ecuator, se află la o distanță mai mare 
de centrul Terrei decît Everestul, care e situat la 38 grade nord 
de Ecuator. în consecință, muntele Chimborazo se înalță la 
6 384 411,8 metri de centrul Pămîntului, iar Everestul la numai... 
6 382 260,6 metri ! • CUTREMURE VIOLENTE. Laboratoarele 
seismografice ale universităților din California și Colorado au 
înregistrat duminică și luni cinci cutremure violente ce au avut 
loc în regiunea insulelor Solomon. Epicentrul seismului a fost 
situat în una din insulele puțin populate din arhipelag. Cutre
murele au avut o intensitate între 6,4 și 7,8 grade pe scara 
Richter. Arhipelagul Solomon se află la aproximativ 2 000 mile 
sud-vest de Hawaii, pe coasta de est a Noii Guinee- • NICI UN 
ÎNOTĂTOR ÎN GOLFUL NAPOLI. Municipalitatea orașului 
Napoli a interzis amatorilor de înot intrarea în golf ca urmare 
a gradului ridicat de poluare a apei. Marile cantități de petrol 
și de resturi menajere venite pe canalele de scurgere din port 
au poluat una dintre cele mai celebre plaje din lume • NEW 
YORK-EZII ÎȘI PĂRĂSESC ORAȘUL. Populația New Yorkului 
a scăzut începînd din 1970, în fiecare an, în medie cu peste 1 la 
sută, se arată într-un recensămînt publicat recent de Bi
roul federal de statistică, 
în cursul ultimelor 12 luni • 
DE BENZINĂ ? Combustibilul 
tea substitui benzina în cazul 
a declarat cunoscutul om de 
într-un interviu acordat revistei ' vest-germane ,,Der SpiegelX 
Prin utilizarea acestui combustibil — hidrogenul pur — se va 
evita, în foarte mare măsură, producerea poluării. Rămîne de 
rezolvat modul în care trebuie să se procedeze pentru transpor
tarea in rezervoare a acestuia • TRAGIC ACCIDENT AL CĂU
TĂTORILOR DE COMORI. S-a răsturnat o barcă aparținînd 
companiei ce se ocupă cu cercetările pentru recuperarea încărcă
turii de aur, argint și cupru, în valoare de 100 milioane dolari, 
de pe galionul spaniol „Nuestra Senora de Atocha**, scufundat 
în secolul al XVII-lea în apropierea coastelor Floridei. Cei trei 
căutători de comori aflați la bord s-au înecat • O GALERĂ 
ROMANA ÎN LARGUL CORSICII. Perfect conservată într-un 
banc de nisip, galera romană recent descoperită la 40 m adînci- 
me în strîmtoarea Bonifaciu, de o echipă de specialiști, a fost 
construită în secolul 3 e.n. și are la bordul ei peste o mie de 
amfore.

recensămînt publicat recent de 
Această tendință s-a accelerat 

HIDROGEN PUR IN LOC 
utilizat pentru rachete ar pu- 

automobilelor viitorului — 
știință Wernher von Braun,
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ILUSTRATE CU FLORI DE 
ClMP : Lumina (orele 9; 11; 13,30; 
16: 18; 20).

BAMBI : Doina (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 15,45; 18: 20).

LEGEA PRERIEI : Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Flamura (orele 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 18: 20,15), Grădina
Aurora (ora 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Gloria (orele 8,30; 10,45; 
13: 15,15: 17,30; 19,45), Melodia (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16: 18.15; 20.30), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18,15; 20,30), Grădina Titan (ora 
20.30).

JOCUL DE CÂRTI : Volga (orele 
9; 11.30: 14,30; 17,30; 20).

SPERIETOAREA : Tomis (orele 
9 ; 11: 13; 15: 17; 19), Grădina To
mis (ora 20.30).

PRIMĂVARA TRISTĂ : Floreas- 
ca (orele 16; 18; 20).

AVENTURILE LUI HUCKLE
BERRY FINN : Buzești (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Mio
rița (orele 9,30; 15; 19).

KIT ÎN ALASKA : Moșilor (o- 
rele 15.30; 18), Lira (orele 15,30;
18), Grădina Moșilor (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Popular
(orele 15,30; 18; 20.15).

TOAMNA BOBOCILOR : Munca 
(orele 15,30; 18; 20,15), Vitan (orele 
15,30; 18), Grădina Vitan (ora 
20.15).

TATĂ DE DUMINICĂ : Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15), Rahova 
(orele 16; 18).

TELEGRAME : Flacăra (orele 
15.30; 18: 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Arta (orele 15.30; 
17,45: 20), Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Bucegi (ora 20,15).

MAREA CURSA : Dacia (orele 
9; 12,30: 16: 19).

COMEDIE FANTASTICĂ : Bu
cegi (orele 16; 18).

CEI KțĂI FRUMOȘI ANI : Giu- 
lești (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

PAVLINKA : Cotroceni (orele 
14: 16; 18; 20).

PE AICI NU SE TRECE : Pacea 
(orele 15.30; 19).

MARELE CIRC : Unirea (orele 
16; 18), Grădina Unirea (ora 20,15).

HYPERION : Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20).

UN SALT SPRE MAREA PER
FORMANȚĂ : Ferentari (orele 
15,30: 18; 20,15).

LUMINĂ LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Cringași (orele 16; 18,15).

TEROARE PE ,,BRITANNIC" î 
Grădina Lira (ora 20,15).

ora 20: Teatrul Evreiesc de Stat : 
NUNTA DE ARGINT — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 197) : SÎNZIANA ȘI 
PEPELEA — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30.

PROGRAMUL I
ȘAPTE MIRESE PENTRU ȘAP

TE FRAȚI : Grădina Bucegi (ora 
20,15).

Teatrul Giulești (la Arenele 
Romane) : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 20; (la Parcul 
Teatrului Giulești) : NOPȚI DE 
VARĂ •— spectacol de sunet și 
lumină pe versuri de M. Emi- 
nescu ; Teatrul Mic : (la Ro
tonda scriitorilor din Cișmi- 
giu) : SPECTACOL DE SUNET 
ȘI LUMINĂ — AMINTIREA SCRI
ITORILOR — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Grădina Boema) : UN 
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS — ora 
19,30; (Sala Savoy) : CER CUVÎN- 
TUL LA DIVERSE — ora 19.30: 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : LADY X —

9,00 Teleșcoală. 10,00 Clasicii — 
permanențe ale orizontului nostru 
cultural. 10.20 File de dicționar : 
Grigori Ciuhrai. Filmul artistic 
„A fost odată un moș și o babă". 
12,05 Telex. 12,10 Închiderea pro
gramului. 16.00 Teleșcoală. 16,30 
SEARA TELEVIZIUNII POLONE
ZE. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Festivalul național de 
muzică ușoară — Mamaia ’75. 
Ziua I de concurs. 21.00 Publici
tate. 21.05 SEARA TELEVIZIUNII 
POLONEZE. Film artistic : „Pli
nea". Producție a TV poloneze. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Emma" — 
episodul V. 20.45 Vă propunem o 
reîntîlnire cu creații ale desenului 
animat. 21,30 Telex. 21,35 Aventura 
cunoașterii. Misterul vieții. 22,05 
Tezaur de cîntec românesc. 32,30 
închiderea programului.

D
upă cum se știe.
Varșovia a fost dis
trusă de hltleriști 
in proporție de 85 
Ia sută. Se punea, 
după război, proble

ma dacă n-ar fi mai bine să se 
mute capitala țării în alt oraș 
pentru că reconstrucția Varșo
viei necesita uriașe eforturi 
umane și materiale. Dar istoria, 
destinele și amintirea polonezi
lor erau prea adine legate de 
glorioasa lor capitală pentru a 
accepta ideea strămutării ei, și 
astfel in 1945 a fost luată hotă
rîrea istorică ca Varșovia să ră- 
mină capitala Poloniei și să fie 
reconstruită din temelii. Nu a 
fost o muncă ușoară. A solicitat 
realizarea consecventă a unei 
opțiuni între necesitățile de mo
ment ale vieții renăscute și ho
tărîrile care trasau viitorul cadru 
și forma orașului.

O problemă separată a consti
tuit-o refacerea monumentelor. 
Nu s-au salvat multe dintre ele : 
Belwedere, Lazienki, Wilanow. 
Cele mai multe zăceau in ruină. 
Un lucru era sigur și anume că 
istoria poporului, cuprinsă in 
monumente, trebuie salvată. S-a 
trecut deci la un lucru fără pre
cedent in istoria restaurării mo
numentelor — la construirea în
tregului complex istoric al Var
șoviei. Orașul Vechi și Nou sint 
leagănul capitalei. începuturile 
Iui Stare Miasto ajung prin se
colul al XIII-lea. La nord de 
Varșovia Veche, a apărut Varșo
via Nouă — Nowe Miasto. A- 
ceste zone au crescut, s-au trans
format pentru ca în sfîrșit să 
se unească și să se extindă con
tinuu.

C
înd. în 1945 arhi- 
tecții au început 
activitatea de con
cretizare a planuri
lor reconstrucției 
complexului istoric 

orășenesc, ei dispuneau ca bază 
de pornire de tablourile lui Ca
naletto din veacul al XVIII-lea, 
de un număr nu prea mare de 
fotografii și de o colecție boga
tă de schițe de inventar, sal
vate de pirjolul războiului. A 
fost suficient. A fost suficientă, 
de asemenea, experiența mește
șugarilor, zidarilor, pietrarilor, 
fierarilor, artiștilor arhitecți. 
Reclădind Stare Miasto, au dat 
totul, întreaga lor măiestrie, 
toate cunoștințele lor. Trecînd la 
reconstrucția Orașului Vechi

trebuia dat un răspuns Ia între
barea : ce funcții va îndeplini ? 
S-a ales hotărîrea cea mai justă 
— majoritatea clădirilor și-au 
păstrat caracterul de locuințe, 
modificînd numai prin prisma 
cerințelor moderne, interiorul 
lor. Totodată, s-a refăcut și păs
trat pe deplin aspectul exterior 
și oaracterul vechi al obiective
lor arhitecturale. Concomitent, 
a crescut un nou oraș. Au apă
rut primele cartiere de locuințe 
cu construcții largi și spații 
verzi. Printre ele Mariensztat, 
Mirow, Muranow. Au fost re
construite poduri, piețe și străzi, 
teatre și cinematografe. S-a năs
cut industria varșoviană care in 
prezent ocupă locui al doilea în 
țară. Ultimii ani au Îmbogățit o- 
rașul cu noi obiective economice 
și cartiere de locuințe. Numai in 
1973 au fost date in folosință in 
capitală 18 400 de noi locuințe. 
Activități intense sint legate de 
gospodărirea și modernizarea 
structurii urbanistice, creșterea 
numărului de unități din rețeaua 
comercială și de prestații. Var
șovia este astăzi centrul cerce
tării științifice al țârii. In uni
tățile sale de cercetare și dez
voltare și didactice lucrează in 
prezent o treime din totalul per
sonalului din acest domeniu și 
se pregătesc 18 la sută din to
talitatea studenților țării. La 
Varșovia se realizează o treime 
din numărul patentelor, fiind 
coordonate aici 50 la sută din 
problemele de cercetare funda
mentală. Industria varșoviană, 
așa cum spuneam, ocupă locul al 
doilea in țară, furnizind 6,8 la 
sută din volumul producției in
dustriale. Baza de producție este 
in permanență modernizată. De
osebite sint realizările Varșoviei 
in anii din urmă. Dintre cele 
mai de seamă obiective trebuie 
amintite Trasa Lazienkowska, 
Wislostrada, reconstrucția Pa
latului Regal, șantierele comple
xului științific, Biblioteca națio
nală, Centrul de sănătate al co
pilului, Gara Centrală.

„Trasa Lazienkowska" — ar
teră modernă de comunicație, 
lungă de 10 km pentru circula
ția rapidă cu trei benzi de cir
culație în fiecare direcție, leagă 
in punctul cel mai nevralgic, 
malul sting și drept al Vistulei. 
In acest fel sint mai puțin cir
culate străzile din zona centrală. 
„Trasa" are tuneluri, estacade, 
un pod peste Vistula din oțel,

mai exact 340 m de tunel, 1270 
viaducte, 1 700 m de estacade, 4 
km ziduri de rezistență, 40 ha 
de spații verzi. Construcția a fost 
începută in septembrie 1971 și 
s-a terminat intr-un timp re
cord, in iulie 1974. Hotărîrea vi
zind construirea Wislostradei, 
arteră de comunicații in lungime 
de 22 km pe malul Vistulei, a 
fost luată de Prezidiul guvernu
lui in urma inițiativei Comite-?^ 
tului varșovian al P.M.U.P. și a. 
autorităților locale, în august • 
1972. Construcția acestei artere 
nu era prevăzută in planurile de 
investiții ale actualului cincinal. 
S-au găsit, totuși, resurse pentru 
începerea lucrărilor și pentru fi
nalizarea primului tronson. La 
rindui său, Palatul din Varșovia 
— monument al arhitecturii po
loneze — este reconstruit din 
1971 datorită ajutorului masiv 
din partea întregii societăți, ex
primat in depuneri de bani, ta
blouri de valoare, mobilă de artă
etc. și în sute de mii de ore de 
muncă voluntară.

V
iitorul Varșoviei a 
fost concretizat in 
programul de dez
voltare sociai-eco- 
nomică eșalonat pe 
perioada 1976 —

1980. El prevede construirea în 
noul cincinal a încă 120 000 de 
locuințe amplasate in zonele pe
riferice ale Varșoviei și nume
roase alte obiective economice și 
social-culturale. Atenția edililor 
se concretizează, de asemenea, 
in direcția includerii centrului 
intr-un program larg de moder
nizare arhitectonică. In perioa
da 1976—1980 este prevăzută re
facerea zonei centrale, cu pre
cădere piețele Krasinskich, Vic
toriei, Trzech Krzyzy, Grzybows- 
ki, nivelarea disproporțiilor intre 
diferite cartiere. Se prevede, de 
asemenea, realizarea in partea 
centrală a unui număr de obiec
tive hoteliere, de cultură, comer
ciale, parkinguri pe mai multe 
niveluri etc. Construirea centru
lui cartierului Fraga este un alt 
obiectiv care va inmulți frumu
sețile orașului de pe Vistula. El 
se va îmbogăți apoi cu un aero
port internațional, cu o primă 
linie de metrou și alte multe in
vestiții care-i vor conferi noi
dimensiuni social-economioe și 
urbanistice.

ROMULUS LAL

Un embargou anacronic 
Declarația 

secretarului 
general al O.S.A.

f

„In prezent, există suficiente 
voturi în cadrul Organizației 
Statelor Americane pentru a se 
ridica embargoul instituit îm
potriva Cubei, iar o rezoluție în 
acest sens ar putea fi adoptată 
săptămîna viitoare", a declarat 
duminică, secretarul general al 
O.S.A., Alejandro Orfila, într-un 
interviu acordat Companiei 
americane de televiziune N.B.C. 
'Associated Press, care citează 
interviul, relevă că el a preci
zat că sint Întrunite cele 14 
voturi necesare — două treimi 
din majoritatea O.S.A. — pentru 
a se pune capăt sancțiunilor di
plomatice și economice instituite 
cu 11 ani în urmă împotriva 
Cubei și pe care 9 state latino- 
americane le-au ignorat în ul
timii ani. „Aceste sancțiuni — a 
declarat secretarul general al 
O.S.A — nu și-au atins scopul 
de a izola Cuba". Totodată, el a 
adăugat că adoptarea unei rezo
luții — al cărei proiect a fost 
elaborat în cadrul unor con
vorbiri cu caracter neoficial, 
desfășurate la San Jose — va 
permite tuturor celorlalte state 
din O.S.A. să procedeze la fel.

Pe de altă parte, vorbitorul 
a subliniat că o altă problemă, 
care nu figurează pe agenda 
reuniunii O.S.A. de la San Jose, 

.și anume renegocierea tratatu
lui dintre S.U.A. și Panama cu 
privire la zona canalului, „este 
cea mai importantă problemă 
cu care sint confruntate, astăzi, 
cele două Americi". „Din Mexic 
pină în Argentina — a spus 
secretarul general al O.S.A. —, 
întreaga Americă Latină se va 
situa ferm de partea statului 
panamez in problema canalului".

Poziția Congresului Național African 
privind viitorul Rhodesiei

Congresul Național African 
(A.N.C.) acceptă organizarea de 
convorbiri privind viitorul con
stituțional al Rhodesiei, consi- 
derind-o ca singura alternativă 
pentru evitarea pierderilor de 
vieți omenești — a declarat 
Abel Muzorewa, președintele a- 
cestei organizații, într-un inter
viu acordat ziarului tanzanian 
„Sunday News". Este necesar — 
a spus președintele A.N.C. — ca 
autoritățile de la Salisbury și 
premierul Ian Smith să accepte 
ideea organizării acestor convor
biri în vederea instituirii unui 
regim al majorității populației 
din Rhodesia și să adopte o ho- 
tărîre in această direcție in ur
mătoarele trei luni. Președintele 
Muzorewa a reafirmat poziția 
Congresului Național African — 
așa cum, dealtfel, s-a subliniat 
și în alte luări de poziție a lide
rilor mișcării de eliberare națio
nală a poporului Zimbabwe — că

în ce privește aceste convorbiri 
ele trebuie să se desfășoare in 
afara frontierelor acestui terito
riu, dată fiind lipsa condițiilor de 
securitate pentru liderii mișcări
lor de eliberare națională. Li
derul A.N.C. a subliniat din nou 
că, în ciuda proclamării unila
terale a independenței terito
riului de către regimul minori
tar al lui Ian Smith, Rhodesia 
continuă să aibă, in viziunea 
conducătorilor Congresului Na
țional African, un statut de co
lonie.

Refuzul autorităților de la 
Salisbury de a da curs propu
nerilor formulate de Congresul 
Național African, va determina 
conducerea A.N.C. să treacă, la 
sfirșitul perioadei de trei luni, 
la intensificarea luptei armate 
de eliberare pină la înlăturarea 
regimului minoritar de la Sa
lisbury.

Olanda: campanie privind 
economisirea resurselor energetice

în Olanda se va lansa în curînd 
o campanie la nivel național pri
vind economisirea energiei și a 
resurselor de gaze naturale ale 
țării. Luînd în considerație creș
terea mult prea pronunțată a con
sumului intern și faptul că cerce
tările nu au dus la descoperirea 
unor noi depozite însemnate de 
gaze naturale, guvernul olandez 
intenționează să adopte măsuri 
privind reducerea consumului ex
cesiv al tuturor resurselor ener
getice. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Economiei a declarat 
că, in prezent, publicul trebuie să 
fie conștient de necesitatea ur
gentă a economisirii energiei și 
că nu trebuie să uite nici un mo
ment că aceasta reprezintă un 
produs foarte scump. O contribu
ție deosebit de însemnată în a- 
ceastă campanie o vor aduce zia
rele, radioul și televiziunea, care 
vor recomanda și populariza mă
surile de economii și, mai ales, 
pentru reducerea consumului de 
energie electrică. Totodată, cu 
ajutorul mijloacelor de informare 
în masă, se vor face apeluri pen
tru reducerea temperaturii excesi
ve în locuințe și birouri.

Purtătorul de cuvînt a precizat, 
totodată, dă se vor lansa apeluri 
pentru renunțarea la o parte din

reclamele luminoase, la luminile 
din vitrine după ora închiderii. 
Autoritățile municipale ale orașe
lor vor trebui, de asemenea, să 
ia măsuri pentru reducerea ilumi
natului public.

în prezent, consumul intern re
prezintă 47 la sută din producția 
de gaze naturale a țării, restul 
fiind destinat exportului, mai ales 
în R.F.G., Belgia, Franța și Ita
lia. Deoarece o mare parte din 
consumul intern este destinat 
termocentralelor, guvernul inten
ționează ca, după expirarea actua
lelor contracte de furnizare, să 
aprobe numai pe acelea privind 
achiziționarea și utilizarea altor 
resurse.

După cum a declarat Jan van 
den Berg, directorul Companiei 
olandeze a gazelor naturale. 53 la 
sută din consumul de energie al 
țării este asigurat de acest pro
dus. procentaj care va fi consi
derabil scăzut prin extinderea 
utilizării cărbunelui și energiei nu
cleare. Ministrul economiei al 
Olandei, Ruud Lubbers, a precizat 
în această privință că, pînă în 
1985, vor fi construite încă trei 
centrale nucleare, care vor spori 
cu circa 7 la sută cantitatea de 
energie electrică destinată consu
mului intern.
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