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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a întilnit cu tovarășul

Narciso Isa Conde

• OAMENII MUNCII DIN 
INDUSTRIA JUDEȚULUI 
BRAȘOV, angajați în ampla 
întrecere pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de ter
men au încheiat bilanțul ce
lor șapte luni care au trecut 
din acest an cu importante 
realizări. între altele au fost 
produse peste prevederi 720 
autocamioane și autotractoa
re, 150 tractoare, 3 509 tone 
oțel, 106 000 rulmenți, 632 tone 
utilaj tehnologic, produse ale 
industriei electrotehnicii în 
valoare de 12,8 milioane lei, 
1 470 tone celuloză și hîrtie.
• ENERGETICIENII HI

DROCENTRALEI „PORȚILE 
DE FIER" au ridicat la 20 
milioane kWh producția de 
energie electrică realizată in 
contul angajamentului supli
mentat. In acest fel, cantita
tea de energie electrică pro
dusă aici, în plus, în cursul 
anului depășește 140 milioane 
kWh.

Prin depășirea producției, 
factor datorat preocupării co
lectivului de aici pentru fo
losirea mai bună a hidroge
neratoarelor și debitului e- 
nergetic al fluviului, energe- 
ticienii acestei importante 
unități au rotunjit la aproa
pe 40 milioane Iei valoarea 
producției industriale reali
zate în plus de la începutul 
anului.

• LA APROAPE 400 MI
LIOANE LEI se ridică va
loarea producției globale 
realizată peste prevederile

primelor șapte luni de către 
colectivele unităților indus
triale prahovene — cifră re- 
prezentînd 80 la sută din an
gajamentul asumat pe anul 
in curs. De menționat că pes
te 30 de mari întreprinderi 
din acest județ au atins de 
pe acum cotele finale ale 
cincinalului.

O INTENSIFICÂND RIT
MUL ÎNTRECERII SO
CIALISTE, colectivele între-

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII 
SOCIALISTE

prinderilor industriale din 
județul Neamț și-au depășit 
sarcinile de pian la zi cu 183 
milioane lei. Au fost livrate 
suplimentar beneficiarilor in
terni și 
țevi din 
sulfuric, 12 800 tone ciment, 
2 500 me 
ton, strunguri Carusel in va
loare de 7,8 milioane lei și 
alte produse. Merită reținut 
faptul că nivelul producției 
industriale a înregistrat o 
creștere de 24,5 la sută în 
raport cu aceeași perioadă a 
anului trecut, iar productivi
tatea muncii cu 18,2 la sută.

• OAMENII MUNCII DIN 
INDUSTRIA JUDEȚULUI 
BACĂU intimpină sărbătoa
rea de Ia 23 August cu im-

externi 7 S00 tone 
oțel, 1411 tone acid

prefabricate din be-

portante realizări în produc
ție. Ei au înregistrat o depă
șire a sarcinilor de plan la 
zi de peste 245,7 milioane lei 
la producția marfă. Printre 
produsele livrate suplimentar 
economiei naționale se nu
mără 9 544 tone benzine,
4 422 tone petroiuri, 1 240 tone 
sodă caustică, 1866 tone po- 
liclorură de vinii, mobilă în 
valoare de 6 milioane Iei.

• IN PERIMETRUL PLAT
FORMEI INDUSTRIALE a 
orașului Curtea de Argeș a 
fost integrată în circuitul 
productiv o modernă fabrică 
de mobilă — ultimul din cele
5 obiective prevăzute să spo
rească, în actualul cincinal, 
potențialul economic al aces
tei localități.

Noua unitate este prevăzu
tă cu o capacitate anuală 
de producție de 13 009 garni
turi de mobilă. Primul sor
timent intrat in fabricație il 
constituie dormitorul tip „II- 
va“, urmind ca anul viitor 
aici să se realizeze o gamă 
variată de modele de mobilă, 
destinate atit consumului in
tern, cit și exportului.
• COLECTIVELE SCHE

LELOR DE EXTRACȚIE 
ALE TRUSTULUI PETRO
LULUI Tg. Jiu au ridicat la 
6 000 de tone cantitatea de 
țiței realizată peste plan de 
la începutul anului. Petroliș
tii de aici au înscris in plus 
în situațiile statistice o pro
ducție marfă în valoare de 
17 milioane lei.

I.C.M. Reșița: In perfecționarea 
și înnoirea producției

Colaborarea
producător,

proiectant
permanentă

pe întreg ciclul de fabricație
Recent, în urma unei minu

țioase analize făcute in comite
tul oamenilor muncii, colectivul 
întreprinderii constructoare de 
mașini din Reșița s-a angajat să 
realizeze in semestrul II o pro
ducția globală suplimentară în 
valoare de 12 milioane lei. 
Privită prin prisma intenselor 
preocupări depuse pentru ca 
sporurile de producție prevăzute 
să fie obținute concomitent .cu 
substanțiale reduceri ale im
porturilor, semnificația acestui 
angajament este' mult mai Țm- 
plă, mai ales dacă o raportăm 
la perspectivele de 
ale întreprinderii 
viitor. în acest sens, 
comitetului de partid 
prindere, tovarășul
Barac, sublinia eficienta deose
bită a măsurilor deja stabilite

dezvoltare 
din anul 
secretarul 

pe între- 
Nicolae

produs

aceste 
al sec- 
Ovidiu

Marți, 5 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, în 
stațiunea Neptun, cu tova
rășul Narciso Isa Conde, se
cretar general al Partidului 
Comunist Dominican, care face 
o vizită în țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.

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

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Narciso Isa Conde au avut un 
schimb de vederi privind preo
cupările și activitatea celor 
două partide, precum și în le
gătură cu unele probleme ale 
situației internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste și munci
torești.

în timpul convorbirii a fost 
exprimată dorința comună de a 
amplifica și diversifica relații
le de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Dominican. caracteri
zate prin înțelegere, stimă și 
respect mutual, in interesul re
ciproc, al dezvoltării raportu
rilor dintre cele două 
al cauzei socialismului

consens, s-a apre-

MOTOPOMPIȘTII
LA DATORIE

LA PANOUL DE ONOARE

Cînd plantele au nevoie de apă, 
bunul gospodar nu privește cerul, 
ci pune in funcțiune aspersoarele

După un iulie debutind cu 
abundente, spre sfirșitul lu

nii' și începutul lui august tem
peraturile ridicate au condus in 
unele zone la apariția fenome
nului contrar — seceta. Pămin- 
tul, cu puțin timp în urmă, îm
bibat cu apă, acum a început să 
simtă lipsa acestui important și 
hotăritor factor pentru produc
ție. Pentru că, zi de zi, spre ra
zele incinse ale soarelui, canti
tățile de umiditate acumulate in 
sol s-au evaporat, ajungindu-se 
in foarte multe locuri, mai ales 
în sudul țării, la rezerve mini
me, sub necesarul unei bune a- 
provizionări pentru dezvoltarea 
normală a plantelor, in aceste 
condiții, culturile de toamnă — 
porumbul, floarea-soarelui, sfecla 
de zahăr, și evident cele semă
nate recent, recolta de furaje și 
cea de legume — dacă nu se in
tervine prompt și operativ cu 
udări, pot fi afectate de lipsa 
de umiditate. Dealtfel gospoda
rii satelor, acolo unde printr-o 
dirijare științifică a proceselor 
de producție au fost efectuate 
sisteme de irigații locale sau 
centralizate pentru scoaterea pă- 
minturilor fertile de sub influ
ența secetei, au și procedat la 
aplicarea udărilor. Urmărind 
strict regimul evoluției umidită
ții încă înainte de apariția faze
lor critice de secetă, aripile au 
fost întinse pe cîmp, iar asper
soarele au început să 
neze la parametrii 
Normele de udare au 
pășite, distribuindu-se 
și chiar 809 m.c. la hectar. Este 
cazul multor unități de stat și

funcțio- 
calculați. 
fost de- 
500—600

cooperatiste din județul Ialomi
ța, unde ieri, incă de la prime
le ore ale dimineții am intilnit 
utilajele de irigații funcționind 
ireproșabil. La I.A.S. Pietroiu, 
Drumul Subțire, Ivănești, C.A.P.- 
urile din Dragalina, Dragoș Vo
dă și din zona municipiului Că
lărași, se iriga intens, cu deose
bită atenție, in solele cu porumb 
și sfeclă cit și cultura a Il-a se
mănată in locul cerealelor pă- 
ioase. După cum ne spune ing. 
Vaier Păduraru, șeful sistemului 
de irigații Călărași, „ploi inter
mitente de mică valoare au mai 
căzut, dar consumul de apă al 
plantelor viguros dezvoltate, da
torită agrotehnicii intensive a- 
plicate pentru obținerea de pro
ducție record, este mare. Aceasta 
explică de ce incă de săptămina 
trecută, sistemul funcționează la 
întreaga capacitate pentru a a- 
coperi deficitul de umiditate din 
sol înregistrat din cauza tem
peraturilor ridicate și evapora- 
ției intense“.

Deci, la această oră, lucrătorii 
ogoarelor sînt confruntați cu o 
nouă situație deosebită, care prin 
eforturi susținute poate fi înlă
turată, asigurind toamnei care se 
apropie un rod bogat. De aceea, 
peste tot, acolo unde este nece
sar, toate posibilitățile trebuie 
valorificate pentru a se trece o- 
perativ la udări in vederea di
minuării secetei din sol. Este 
necesar ca pe toate fronturile, 
în sistemele de irigații să se lu
creze pe cit posibil și noaptea 
la irigat.

ȘTEFAN DORGOȘAN

Stimate Petre Foit,
Să mă iertați că îndrăznesc 

să vă scriu, acum și aici, atita 
vreme cit nu este cel mai sim
plu lucru să scrii unui om ne
cunoscut despre oameni și în- 
timplări pe care el vrea să le so
cotească uitate odată pentru tot
deauna.

Și totuși, o fac cu sentimentul 
că îmi îndeplinesc o datorie mo
rală. o obligație care putea re
veni la fel de bine oricăruia 
dintre noi, și, tot la fel de bine,

pînă la nivelul fiecărui 
și reper.

Vorbindu-ne despre 
preocupări, inginerul șef 
ției sculerie-autoutilare,
Suteanu, a ținut să ne precizeze 
faptul că față de prevederile 
inițiale asumate de colectivul 
sectorului de autoutilare, anga
jamentele recent asumate vizea
ză o creștere cu 5.7 milioane lei 
valută a valorii utilajelor ce se 
vor realiza cu forțe proprii și 
care urmau a fi importate. S-a 
apelat cu mai. mult curaj Ia pu
terea și capacitatea de creație a 
specialiștilor din întreprindere, 
din atelierele de cercetare pro
prii sau din cele centrale. Va
loarea deosebită a utilizării 

acestei inepuizabile rezerve,
aflată la indemîna oricărei în
treprinderi este ilustrată și de 
faptul că și în cadrul autoutilă- 
rii, majoritatea specialiștilor o 
formează tinerii, aportul lor 
concretizîndu-se în toate cele 12 
lucrări prevăzute în cadrul' an
gajamentului amintit. Astfel, 
numai agregatul de secționat 
cuzineți și mașinile-unelte tip 
Bohrwerk, proiectate de tinerii 
ingineri Nicolae Cioacă, Ion 
Tablă, Ion Bukofcsan și subingi- 
nerii A. Ruttar și I. Iovănel re
prezintă echivalentul a 1,8 mili
oane lei valută.

Insistînd asupra modalităților 
de realizare și finalizare a 
acestor proiecte, inginerul

L DANCEA
(Continuare In pag. a IlI-a)

popoare, 
și păcii.

în deplin
ciat că schimbările rapide care 
au loc în raportul de forțe 
pe plan mondial, impun inten
sificarea luptei popoarelor pen
tru înlăturarea politicii impe
rialiste, colonialiste, neocolonia- 
liste, de dominație, de asuprire 
națională și socială, pentru de
mocratizarea relațiilor interna
ționale și instaurarea unei noi 
ordini economice și politice. A 
fost evidențiată importanța u- 
nirii, pe plan național și inter
național, a tuturor forțelor re
voluționare, democratice, progre
siste și antiimperialiste. pentru 
împlinirea aspirațiilor vitale ale 
popoarelor, pentru accelerarea 
transformărilor ce au loc în 
prezent în întreaga lume, pen
tru rezolvarea problemelor in
ternaționale cu participarea, 
pe bază de egalitate, a tuturor 
statelor, pentru afirmarea drep
tului popoarelor de a fi stăpîne 
pe propriul lor destin, pentru 
triumful în întreasa lume al 
idealurilor păcii și socialismului.

în acest cadru a fost eviden
țiată importanța luptei, popoare
lor din America Latină pentru 
înfăptuirea unor adînci prefa
ceri pe plan social-economic, 
pentru a deveni stăpine ale bo-

gățiilor naționale și ale proprii
lor lor destine, pentru dezvol
tare de-sine-stătătoare, conform 
voinței și intereselor lor legi
time.

Reliefîndu-se însemnătatea în
cheierii cu succes a Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa, s-a subliniat 
necesitatea de a se acționa cu 
fermitate pentru transpunerea în 
practică a prevederilor Actului 
final al conferinței, a anga
jamentelor asumate de statele 
participante, pentru asigurarea 
unei securități reale și a unei 
rodnice conlucrări între țările 
europene, ceea ce va avea o; 
influență deosebit de pozitivă 
asupra desfășurării întregii vieți 
politice internaționale pentru 
pacea mondială.

Partidul Comunist Român șî 
Partidul Comunist Dominican 
și-au exprimat și de această 
dată hotărîrea de a milita pen
tru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor re
voluționare și progresiste, a în
tregului front antiimperialist.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de prietenie și înțelegere reci
procă.

ln trăgătoria de oțel moale a Întreprinderii de sîrmă și produse de sirmă din Buzău, aceeași 
atmosferă de muncă avîntată pentru realizarea sarcinilor de producție

/ Foto: GH. CUCU

Pregătirea adunărilor pentru dări de seamă și alegeri

Moment de maximă importanță politică 
în întîmpinarea Congresului al X-lea 
al U.T.C. și a Conferinței aX-a aU.A.S.C.If.
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La Izvorul
Mureșului

Dezbateri
exigente asupra

muncii

Șeful de echipă Rapotan Nicolae, 
împreună cu echipa sa, se nu
mără printre constructorii de 
nave fruntași ai Șantierului na
val din Galați. Ei depășesc lună 
de lună sarcinile de plan — lu
crările de preasamblare pentru 
cargouri sînt de cea mai bună 

calitate
Foto : O. PLECAN

Scrisoare deschisă 
către un tată uituc

nici unul nu ar fi rămas străin 
și rece în fața ei.

Este vorba despre fiica dum
neavoastră — Cristina. Spune- 
ți-mi, ce mai știți despre ea ? 
Ce mai face 1 Cum merge cu 
școala ? S-a făcut mare ?

Probabil că nu știți ce să 
îmi răspundeți. Și nu știți pen
tru că în cei opt ani de cind 
ați văzut-o (sau mai precis, ați 
părăsit-o) pentru ultima oară 
Cristina s-a făcut mare, a absol
vit clasa a Vil-a de la Școala 
generală numărul 3 din Piatra 
Neamț, cu media 9,88 cu premiul 
tntîi, ca de altfel in fiecare an. 
E drept, în anul acesta bunicul

e la pat și nu a putut să o vadă 
decit în fotografie, bunica este 
și. ea în spital, și numai mama 
a venit la școală, acolo, unde 
erau și mame, și tați, și bunici 
și elevi — cu toții fericiți. Iar 
intrei ei, Cristina, fiica dum
neavoastră, cea despre care un 
coleg al dumneavoastră din ti
nerețe, profesorul de azi al Cris- 
tinei, Ludovic Ciurci, îmi spu- 
ne’a că își merita din plin un 
tată pe măsura ei.

Iar dumneavoastră i-ați ră
mas tată Cristinei numai prin-

ȘERBAN CIONOFF
(Continuare In pag. a Il-a)

Programul clubului 
puternic ancorat 

în problemele
concrete, actuale 
ale întreprinderii

■ ■

de la C.P.L. Caransebeș
La clubul Combinatului de 

prelucrare a lemnului din Ca
ransebeș am asistat la o întîlnire 
de lucru a secretarilor de orga
nizații 
batere 
zuale. 
U.T.C.
activului și-a propus să aducă 
în discuție eficiența formelor 
existente, mijloacele și posibili-

ce avea ca temă de dez- 
actuali.tatea agitației vi- 
Organizată de comitetul 

pe combinat, întîlnirea

tățile diversificării și moderni
zării agitației vizuale. în final, 
secretarul comitetului U.T.C., 
Belodedici Grigore, a expus în 
lumina comandamentelor etapei 
actuale tematica ce trebuie a- 
bordata, spiritul în care se im-

ALINA POPOVICI

In sala reactorului nuclear al Institutului de Fizică Atomică

profesionale, 
științifice 

și productive
La Izvorul Mureșului, tradițio

nală tabără a activului profe- 
sional-științific, s-au reunit in 
acest an aproape 400 de studenți 
din toate centrele universitare 
ale țării. Un program dens a cu
prins dezbateri și instruiri asu
pra principalilor indicatori ai 
activității de cercetare și pregă
tire profesională. întilnirile zil
nice s-au desfășurat in plen sau 
pe profile de învățămint discu- 
tindu-se teme ca : îmbunătățirea 
regulamentului privind activita
tea profesională, științifică și 
productivă a studenților, inte
grarea învățămîntului superior, 
activitatea reprezentanților A.S.C. 
in consiliile populare profeso
rale și senate, forme și acțiuni 
de colaborare ale asociațiilor stu
denților comuniști cu organiza
țiile U.T.C., participarea A.S.C. 
la definitivarea planurilor de 
invățămint și producție, optimi
zarea concursurilor profesionale 
studențești. Schimburile de ex
periență efectuate intre repre
zentanții diferitelor centre uni
versitare au favorizat dezbateri 
analitice ale activității profesio
nale, științifice și productive ra
portate la exigențele revoluțio-

calin stanculescu
(Continuare in pag. a 11-a) (Continuare în pag. a 111-a) j
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Pregătirea adunărilor pentru dare de seamă și alegeri— ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

MOMENT DE MAXIMĂ IMPORTANȚĂ POLITICĂ 
ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL X-LEA
AL U.T.C. Șl A CONFERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R.

In unități din 
județul Olt j

DIN PROPRIILE
ÎNDEMNURI-NOI

SI VALOROASE ANGAJAMENTE
în toate județele se desfășoa

ră In aceste zile o activitate fe
brilă pentru pregătirea, organi
zarea și desfășurarea adunărilor 
de dări de seamă și alegeri — 
moment deosebit 'de important 
in actuala etapă de pregătire a 
celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R.

Despre acțiunile care se În
treprind în aceste zile am pur
tat o convorbire cu tovarășul 
Ion Bonea, prim secretar al Co
mitetului județean Satu-Mare al 
U.T.C.

Iată ce ne-a declarat dînsul :
— Perioada pe care o parcur

ge acum organizația județeană 
a U.T.C. este hotărîtoare mai 
ales în ceea ce privește eficaci
tatea adunărilor pentru dări de 
seamă și alegeri. De aceea noi 
am pus un mare accent pe o 
serie de măsuri organizatorice 
menite să faciliteze buna des
fășurare a adunărilor. Instruirea 
care a avut loc la comitetul ju
dețean și la care a participat 
întregul activ U.T.C. s-a desfă
șurat cu multă meticulozitate. 
Am dorit și am convingerea că 
am reușit să rezolvăm toate 
eventualele neclarități în legă
tură cu procedura de desfășu
rare a adunărilor generale de 
dări de seamă și alegeri, cu mo

In ultimele zile, principalele 
forțe ale aparatului U.T.C. din 
județul Galați au fost concen
trate asupra îndeplinirii unuia 
din obiectivele de care depinde 
buna desfășurare a adunărilor și 
conferințelor pentru dări de sea
mă și alegeri, — instruirea ac
tivului cu aspectele esențiale ale 
pregătirii condițiilor organizato
rice respective. Acțiunea a nece
sitat o coordonare pe cîteva pla
nuri. In primul rind a trebuit 
rezolvată repartizarea activiștilor 
pe zone, stabilirea realistă a 
datelor pentru a se respecta în
cadrarea in termene, asigurarea 
prezenței operative, acolo unde a 
fost cazul, a membrilor secre
tariatului încă înainte de ziua 
și ora fixată pentru desfășura
rea instruirii, revizuirea struc
turilor organizațiilor U.T.C., mai 
cu seamă a celor din comune. 
Dacă cel dinții pas, transmiterea 
esențialelor puncte din ghidul 
instruirilor către aparat, ca și 
către secretarii comitetului co
munal pare să ofere garanția 
continuării operației la un nivel 
calitativ ridicat, jos, în organiza
ții, lucrurile și-au mai pierdut din 
calitate. Desigur nu am pretenția 
unei judecăți de ansamblu, pen
tru că nu am putut urmări toate 
cele 57 de instruiri, dar observa
țiile făcute in decurs de două 
zile sînt, cred, concludente.

Dacă totul ar fi decurs nor
mal. in aceste două zile ar fi 
trebuit de pildă să asist la 5 in
struiri, una in municipiul Galați 
cu activul organizației de la În
treprinderea județeană de gos

podărie locativă și comunală și

Am participat la cîteva In
struiri în organizațiile U.T.C. din 
județul Timiș pornind de la i- 
deea că fac parte din activul 
U.T.C. al unei comune sau al 
unei întreprinderi. Ce am aflat 
în această situație de Ia instrui
rile la care am luat parte ?

în comuna Gearmata a avut 
loc instruirea întregului activ 
U.T.C. Emilia Crișovean, ac
tivistă a Comitetului jude
țean Timișoara al U.T.C., a 
prezentat tinerilor foarte concret 
problemele legate de evidență, 
structură organizatorică, pregă
tirea și desfășurarea adunărilor 
generale pe comună, oprindu-se 
doar la situațiile noi cu care se 
va confrunta in perioada urmă
toare fiecare organizație în parte 
— C.A.P., I.A.S., școală, cit și 
întreg comitetul la nivel de co
mună. Este de remarcat modul 
în care a orientat întreaga in
struire pe exemplul practic al 
organizațiilor din comună, ară- 
tînd concret fiecăruia ce are de 
făcut în organizația sa. Nu a fost 
deci o prezentare seacă a in
strucțiunilor C.C. al U.T.C., ci 
s-a mers mult mai departe, pină

Inițial instruirea cu activul 
U.T.C. din Întreprinderea texti
lă „Moldova"4 din Botoșani era 
prevăzută să se desfășoare in 
circa o oră și jumătate, iar dacă 
s-a prelungit peste termenul 
planificat aceasta s-a intimplat 
pe deplin justificat. Pentru că, 
întreprinderea respectivă, una 
dintre cele mai puternice între
prinderi ale municipiului, este 
totodată întreprinderea in care 
își desfășoară activitatea una 
dintre cele mai puternice orga
nizații U.T.C din județ însu- 
mind peste 1 600 uteciști. De 
unde, așa cum imi spunea și 
Ecaterina Bejan, secretara co
mitetului U.T.C. pe întreprinde
re, și grija deosebită pentru pre
gătirea momentului adunărilor 
de dare de seamă și alegeri.

Imediat după instruirea des
fășurată la nivelul municipiului, 
aici, în întreprindere, s-a trecut 
la elaborarea tematicii de in
struire la nivel de organizație. 
Sub îndrumarea primului secre
tar al comitetului municipal al 
U.T.C., Viceslav Popescu, a fost 

dificările esențiale care au loc 
în structura organizațiilor U.T.C. 
de la sate, cu completarea fișe
lor de evidență a membrilor or
ganizației, cu întocmirea rapor
tului statistic. în prezent, con
form calendarelor de activități 
pe care le-am întocmit, se des
fășoară instruirile la nivel de 
orașe și comune, instruiri la 
care participă activiști U.T.C.,

SATUMARE PREGĂTIM ADUNĂRILE
ÎN CONTEXTUL INTENSIFICĂRII 

ÎNTREGII VIEȚI DE ORGANIZAȚIE
alți tineri din activul U.T.C. pen
tru că noi am făcut apel la toate 
forțele de care dispunem, să ne 
ajute. Mai doresc să amintesc 
că la toate aceste instruiri par
ticipă și membri ai activului de 
partid, că primim un sprijin 
substanțial din partea acestora.

— Ne-ați relevat cîteva amă
nunte în legătură cu primele 
măsuri operative pe care le-ați

4 in comunele Grivița, Pechea, 
Oancea, și Cavadinești. Prima 
insă, a fost amânată pentru a 
treia oară ; cea de la Pechea, 
— judecind după graficul ju
dețului — apărea 'ca ținută încă 
din seara precedentă vizitei mele, 
dar nici vorbă nu fusese de așa 
ceva în realitate ; cea de la Gri
vița nu s-a putut ține datorită 
mobilizării defectuoase ; iar la 
Cavadinești lucrurile se repetau 
dacă nu ar fi intervenit cu toată

GALAȚI

S-AU TERMINAT. DAR ÎN REALITATE?
energia reprezentantul Comite
tului Central al U.T.C., prezent 
acolo. Practic, una singură, cea 
cu activul din comuna Oancea 
s-a desfășurat fără asemenea 
necazuri sau transferări de auto
ritate din exterior.

A doua observație se referă 
la întocmirea structurii. Din nou, 
cu o singură excepție (tot la 
Oancea), cei ce aveau respon
sabilitatea alcătuirii lor — ac
tiviști și secretari de comitete 
comunale U.T.C. — au acționat 
intr-un mod de-a dreptul fan
tezist. Cu proiectul elaborat la 
județ, copiat uneori cu grijă in 
culori vizibile, ei au socotit trea
ba încheiată, renunțînd să între
prindă cel puțin trei lucruri o- 
bligatorii : confruntarea proiec- 

la elucidarea problemelor ce 
apar în aceste condiții noi in or
ganizații. Sub raport metodic 
instruirea de la Gearmata poate 
fi considerată ca foarte bună, 
rezultat demonstrat și de testul 
bazat pe întrebări aplicat la 
sfîrșitul instruirii. Nu în același 
mod s-a desfășurat instruirea 
activului U.T.C. de la întreprin
derea „Garofița" din Timișoara.

timiș ÎN RAPORT DE ACTIVIȘTI—
INSTRUIRI BUNE, SLABE SAU INEXISTENTE

Aici Dorina Braun-Nichiteanu, 
secretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, s-a rezumat la o 
simplă lectură a materialelor de 
instruire pe care le-a primit de 
la municipiu. Totul s-a oprit la 
situațiile generale expuse în a- 
ceste materiale, valabile pentru 
nivelul unui întreg municipiu, 
dar lipsite de elemente concrete 
pentru a fi înțelese de tinerii de 
la „Garofița11. S-a mulțumit doar 

stabilit planul detaliat al in
struirii, atit sub raportul de 
principiu al cunoașterii docu
mentelor și indicațiilor statutare, 
cit și al particularizării lor la 
specificul și problematica orga
nizației. In mod firesc instruirea 

BOTOȘANI APLICARE CONCRETĂ,
NU SIMPLĂ REPETARE

A INSTRUCȚIUNILOR
a început prin precizarea noii 
structuri organizatorice accen- 
tuindu-se, pornind de la citeva 
întrebări, asupra faptului că deși 
numărul de organizații a crescut 
de la 12 la 14 aceasta nu con
travine indicațiilor și urmărește 
tocmai crearea unei structuri u- 
nitare și exacte pe loc de mun
că, care să cuprindă și să an- 

întreprins, măsuri utile și ne
cesare. Succesul și eficacitatea 
adunărilor pentru dări de sea
mă și alegeri depind insă și 
de felul cum sînt pregătite ma
terialele ce urmează să fie pre
zentate în fața uteciștilor. Ce 
ne puteti spune în această pri
vință ?

— în cadrul instruirilor noi 
punem accentul în special pe 

latura calitativă, evidențiem răs
punderea celor chemați să în
tocmească dările de seamă și 
proiectele programelor de acti
vitate. Nu voi vorbi aici despre 
Însemnătatea acestor documen
te, care au fost, cred eu, bine 
înțelese, ci voi spune doar că 
ele trebuie să aibă la bază pro
gramul partidului nostru, recen
ta cuvîntare rostită de tovară- 

tului cu realitatea din teren, in
terpretarea acestuia din punct de 
vedere al funcționalității prac
tice, aprobarea organului comu
nal de partid. Nici un efort de a 
răsfoi măcar caietul de eviden
ță, ultimul raport statistic sau 
carnetul de încasare a cotizației 
pentru a aprecia, fie și pornind 
de aici, ce este de constituit, pe 
ce baze, cu ce efective, și in 
consecință cu ce organe condu
cătoare, astfel incit să se poată

PE GRAFIC,

stabili datele la care urmează să 
aibă loc adunările generale de 
dări de seamă și alegeri, fiecare 
in parte cu specificul ei, cu da
rea de seamă, dezbaterea, pro
iectul de program, de activități, 
alegerea de organe conducătoa
re, sau fără. Secretarii comite
telor comunale de partid d ■ ta 
Grivița și din Cavadinești au 
văzut formulele de structură 
abia cu citeva minute înaintea 
orei la care ar fi trebuit să aibă 
loc instruirile și aceasta pentru 
că noi, cei sosiți de la București, 
i-am rugat să o facă. Iar asta 
în condițiile în care structurile 
pe linie de partid fuseseră deja 
aprobate. Desigur in locurile 
amintite s-au făcut pe dată re
medierile de rigoare. Dar in 

să traseze niște direcții de ac
țiune foarte vagi fără a se opri 
la specificul vieții de organiza
ție din întreprindere. întreaga 
instruire a semănat, astfel, mai 
mult cu o simplă transmitere de 
sarcini. în mod normal în a- 
ceastă situație era necesară in
tervenția tovarășei Maria Pîrlea, 
activistă a Comitetului municipal 
Timișoara al U.T.C., prezentă la 

instruire, dar completările sale 
nu au vizat o concretizare a 
problemelor. Nu știm dacă in a- 
ceastă situație mai trebuia să 
ne mire faptul că Maria Tufan, 
responsabil cultural al organi
zației nr. 3, Rodica Pîrvu, res
ponsabil cu munca profesională, 
și Ana Simeria, responsabil cu 
activitatea de sport-turism, am
bele din organizația nr. 1, nu își 
notaseră nimic. Cit despre Ma- 

gajeze efectiv pe uteciști, pe 
toți tinerii la realizarea sarci
nilor specifice ale locului de 
muncă.

Semnificativ în același timp 
este faptul că accentul principal 
in tot cursul instruirii a fost pus 

pe latura concretă, metodologică, 
pe explicarea modului in care 
trebuie acționat in vederea des
fășurării în bune condițiuni a 
adunărilor, intr-o situație sau 
alta. De exemplu, s-a ridicat 
problema dificultăților ce se 
mai intimpină în mobilizarea ti
nerilor la viața și munca de 
organizație, propunîndu-se, de 

șui Nicolae Ceaușescu Ia Ple
nara comună a C.C. a) P.C.R. și 
a Consiliului. Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României — acestea constituind 
dealtfel și garanția viabilității 
activității viitoare a uteciștilor, 
a întregii organizații județene. 
De aici și răspunderea care re
vine celor desemnați să întoc
mească documentele amintite.

— în sfîrșit, o ultimă proble
mă : cum se desfășoară în a- 
ceastă perioadă celelalte activi
tăți ?

— Este bine că mi-ați pus 
această întrebare, pentru că, 
deși noi ne-am concentrat for
țele pentru pregătirea adunări
lor de dări de seamă și alegeri, 
nu am lăsat pe planul al doilea 
celelalte laturi ale activității.

celelalte ? Iată o întrebare la 
care nu aș răspunde prin da 
cu mina pe inimă. In sfîrșit, sînt 
citeva cuvinte de spus in legă
tură cu conținutul acestor in
struiri. I-am prezentat tovarășu
lui Marin Tănase, secretar cu 
problemele organizatorice ale 
județului U.T.C., nedumerirea de 
a fi observat că, in diferite 
locuri instruirile păreau să se 
facă pornind de la instrucțiuni 
diferite, neconcordante. Am ur-

INSTRUIRILE

mărit, de pildă, la lucru doi ac
tiviști, pe Stelian Temelie, se
cretar al Comitetului U.T.C., 
în comuna Oancea, și pe 
Alexandru Țelicov, președin
tele Consiliului tineret să
tesc la Cavadinești. Diferen
țele au fost evidente. Cel 
dinții și-a ordonat limpede idei
le, urmărind un ghid întocmit 
cu grijă, debarasat de tot ceea 
ce putea să fie fără folos și ino
perant in cazul dat. Depășind 
simpla enumerare de principii, 
imperative, Stelian Temelie s-a 
referit in permanență la ceea ce 
au de rezolvat tinerii din sală, 
la obiectivele programului lor de 
activități, apreciind noile obiec
tive, comparind rezultatele, po
sibilitățile cu cele actuale, a ana

ria Pațachia nici nu știa de ce fu
sese chemată. Ni s-a spus că este 
membră a comitetului din 1972, 
dar ea nu știa nimic. Iată o si
tuație ciudată, care trebuie re
mediată urgent și evitată prin
tr-o bună cunoaștere a activelor 
U.T.C.

Am dorit să particip și la alte 
instruiri în Întreprinderile timi
șorene. împreună cu Viorel Ciu- 

guzan, activist al Comitetului 
municipal Timișoara al U.T.C., 
ne-am prezentat la Trustul de 
construcții-montaj. După maț 
bine de o oră de așteptare, din 
cei 58 de membri ai comitetului 
și secretari de organizații care 
trebuiau să participe, erau pre- 
zenți doar 5. Ioan Lorincz — cel 
ce făcuse mobilizarea — nu avea 
justificare. Era rezultatul modu
lui in care se ocupase de con

exemplu, ca organizația U.T.C. 
„Energetic" să fie subimpărțită 
la rîndul ei in trei grupe. Punc
tul de vedere al secretarului, 
Mihai Turtă, a fost pe loc supus 
unei discuții cu activul. Prilej 
cu care cițiva secretari de orga

nizație : Mariana Crețu — țe- 
sătorie, Nicolae Bilibău — fini
saj A, au exemplificat ideea că 

esențiale in stabilirea și aplicarea 
noii structuri organizatorice sînt 
concentrarea tuturor forțelor, 
constituirea unor puternice orga
nizații și in același timp evita
rea fărâmițărilor inutile. Cu atit 
mai mult cu cit nici secretarul,

Eforturile noastre se îndreaptă 
în primul rînd spre îndeplinirea 
planului economic pe care în 
cinstea Congresului l-am supli
mentat cu 75 000 lei. Din acest 
plan, în valoare de 975 000 lei, 
am realizat pină acum 700 000 
lei. Vrem ca la 19 octombrie 
dată la care va avea loc confe
rința județeană de alegeri să 
raportăm îndeplinirea integrală 
a planului. Alte domenii către 
care ne îndreptăm atenția sînt 
taberele de muncă patriotică ale 
elevilor — în număr de 56 —
majoritatea în agricultură. Am 
intensificat activitatea politico- 
educativă din aceste tabere pen
tru a obține rezultate și mai 
bune. Așa cum ați aflat din pre
să, județul nostru a terminat 
recent recoltarea griului. Vreau 
să amintesc că la acțiunea de 
recoltare au participat zilnic 
7 000—8 000 de tineri și că în 
aceste condiții se poate vorbi 
de contribuția lor hotărîtoare la 
strîngerea recoltei. Desigur, pî- 
nă la congres numărul succese
lor în muncă ale tinerilor săt
măreni, va fi mult mai mare, 
ele reflectînd adevăratul poten
țial creator de care dispune or
ganizația noastră de tineret.

TEODOR POGOCEANU

lizat printr-o continuă consul
tare cu membrii comitetului co
munal, soluțiile determinate de 
o împrejurare sau alta, stabilind 
colective și subcolective de lu
cru, repartizindu-se pe loc sar

cini pentru fiecare (pregătirea 
materialului, verificarea datelor 
din fișele personale, problemele 
evidenței in întregul lor ș.a.m.d.) 
precum și termenele precise de 
îndeplinire. Totul in timp scurt, 
fără vorbărie. Reversul prin 
contrast, l-am avut la Alexandru 
Țelicov. Multe detalii, de prisos, 
răminerea adeseori la treapta 
lui „trebuie să...“. Caracter ab
stract, rece, impersonal. Conse
cința : un auditoriu interesat, a- 
tent, asimilind mult in primul 
caz ; altul plictisit, cu aerul că 
nu aude nimic nou, în cel de al 
doilea. Un comitet căruia nu-i 
rămânea decit să acționeze la 
Oancea ; și altul care avea ne
voie de incă o intilnire pentru 
a-și repartiza sarcinile pe oa
meni etc. la Cavadinești.

Fixarea deprinderii de a re
zolva corect o situație reală, ar 
fi rezultat cu mult mai multă 
eficiență nu din repetarea pină 
la exasperare a lucrurilor de la 
masa prezidiului, nu din reveni
rea asupra lor, ci luind pe coor
donatele existente o situație 
concretă, din viață pentru a o 
folosi drept exercițiu tematic. 
Așa insă, aici, la Galați este 
foarte posibil ca dificultățile cele 
mai mari și mai puțin așteptate 
să înceapă exact din momentul 
acesta al încheierii instruirilor.

Mircea tacciu

vocarea celor 50 de tineri. Am 
avut, de asemenea, intenția să 
participăm la ședința de la în
treprinderea de ambalaje meta
lice Timișoara, dar în ziua in
struirii, Ion Alba, secretarul co
mitetului U.T.C., ne-a anunțat 
amînarea acesteia.

Cele citeva situații relevă mo
dul diferit de preocupare în ve
derea realizării acestei acțiuni 
de importanță vitală pentru în
treaga perioadă care urmează. 
Trebuie să se înțeleagă că in
struirile constituie prima treap
tă, începutul, care trebuie să ne 
asigure deplina claritate în tot 
ceea ce avem de întreprins, în- 
trucît adunările și conferințele 
care vor avea loc se caracteri
zează, pe lingă problemele poli
tice de principiu, și prin existen
ța unor particularități de natură 
organizatorică determinate de 
modificarea unor structuri în in
teriorul organizațiilor, șl de mo
dul cum facem acest prim pas 
depind rezultatele întregii munci 
ce se va desfășura în organiza
ții în perioada următoare.

ANGELA CHIȚU

/ 

nici biroul U.T.C. nu depășiseră 
stadiul simplei afirmații „nu se 
poate".

Tot pornind de la particulari
tățile specifice organizațiilor s-a 
pus problema cuprinderii in ca
drul adunărilor pentru dări de 
seamă și alegeri a ucenicilor la 
locul de muncă, precum și aneu- 
teciștilor. De unde și ceea ce spu
nea inginera Magdalena Noghe- 
bauer și anume imperativul ca 
aceste adunări să devină real
mente o școală de educare poli
tică și exigență revoluționară.

Firesc, ordinea de zi a aces
tei instruiri a fost mult mai bo
gată, dar ne-am propus să stă
ruim asupra aspectelor de mai 
sus tocmai în ideea că eficien
ța unei atari instruiri nu ține 
neapărat de repetarea fidelă a 
instrucțiunilor de la nivel cen
tral, ci ea este dată de capaci
tatea cadrelor organizației noas
tre de a le particulariza in func
ție de necesitățile și specificul 
fiecărei organizații.

ȘERBAN CIONOFF

Răspunzind prin fapte chemă
rii adresate de secretarul gene
ral al partidului de a acționa e- 
nergic pentru recuperarea pagu
belor provocate de inundații, 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, oamenii 
muncii din unitățile economice 
ale județului Olt și-au supli
mentat angajamentele inițiale de 
depășire a sarcinilor de produc
ție. Colectivele de muncă din 
întreprinderile orașelor Caracal 
și Balș au raportat deja îndepli
nirea sarcinilor actualului cinci
nal. Pină la sfîrșitul anului, 
cele mai mari creșteri de pro
ducție se vor înregistra la o se
rie de produse cum sînt alumi
niu, electrozi, laminate, cabluri 
din aluminiu, osii și boghiuri 
pentru vagoane, instalații pentru

Aspect din secția tricotaje a Întreprinderii de tricotaje Caracal, 
utilată cu mașini moderne de mare productivitate

Programul clubului
(Urmare din pag. I)

pun a fi reflectate faptele de 
muncă, fenomenele ivite în viața 
de organizație. Bogat ilustrată 
cu exemple elocvente pentru e- 
fectele educative ale materiale
lor de propagandă, pentru ecoul 
lor în rîndul tinerilor, vizînd 
aspectele concrete ale muncii de 
agitație, căutînd soluții și pro
puneri pentru îmbunătățirea 
conținutului acesteia, dezbaterea 
s-a înscris în forma obișnuită, 
operativă și eficientă de lucru a 
comitetului U.T.C. de la C.P.L. 
Caransebeș.

Am vizitat întreprinderea, 
secțiile de fabricație. Pretutin
deni, grafice, gazete de perete, 
lozinci, vitrine ale calității și 
ale rebutului, anunțuri la zi 
probau actualitatea și oportuni
tatea materialelor, ancorarea in 
problemele complexe ale com
binatului. „Organizației U.T.C. 
nu îi este străin nimic din ce se 
întimplă în combinat, de la pro
blemele de producție și cele so
ciale ale fiecărei organizații, la 
activitatea politică, cultural-edu- 
cativă și distractivă, ne spunea 
secretarul U.T.C. Avem secții 
importante, cu pondere în acti
vitatea combinatului, unde me
dia de vîrstă este de 23 de ani. 
Există in unitatea noastră mulțî 
ucenici, tineri ce se califică la 
locurile de muncă. C.P.L.-ul are 
o frumoasă tradiție în pregătirea 
cadrelor. Anual, 400 de tineri 
sînt calificați aici pentru mai 
multe întreprinderi de profil din 
tară. Toate acestea înseamnă, 
înainte de toate, educație, preo
cupare pentru formarea tinere
tului în spiritul dragostei șl 
respectului față de muncă, pen
tru dezvoltarea simțului lor de 
răspundere, a atitudinii sănătoa
se față de bunurile obștești, fa
ță de utilajele, mașinile, sculele, 
materialele cu care lucrează zi 
de zi, pentru mobilierul căminu
lui sau al clubului. în această 
muncă de educație, activitatea 
de propagandă — aici înscriem 
și agitația vizuală — ocupă un 
loc preponderent11.

în programul săptămînal al 
clubului am regăsit transpuse 
în faptă, concret, spusele se
cretarului. Zilnic, cite o organi
zație, adică 30—40 de tineri, 
participă la o acțiune ce li se 
adresează direct. Concepute și 
organizate în mod diferențiat, 
in funcție de specificul proble
melor fiecărei organizații, acti
vitățile se bucură de priză la 
tineret șl au întotdeauna finali
tatea scontată. Avînd la bază o 
tematică variată, racordată la 
necesitățile și preferințele bene
ficiarilor, programul clubului se 
înscrie astfel în sfera preocupă
rilor lor imediate răspunzîndu-le 
unor întrebări și interese reale. 
Discuții pe teme profesionale 
desfășurate de obicei sub for
ma întîlnirii tinerilor cu mai
ștrii, șefii de echipe, cadre teh
nice și economice din conduce
re. care le vorbesc despre as
pecte strict legate de procesele 
tehnologice, despre noi tehnici 
și procedee de lucru sau de fa
bricație, despre modalități de 
simplificare și optimizare a exe
cuțiilor în diverse sisteme, la 
mașini și utilaje, explicarea u- 
nor termeni economici, prezen
tarea cu regularitate a unor 
scurte informări asupra mersu
lui producției, a stadiului de 
îndeplinire a sarcinilor și a an
gajamentelor, concursuri gen 
„Cine știe cîștigă", expuneri pe 
marginea documentelor de par
tid, pe teme de istorie, ști
ință și artă, iată pe .șcurt cîteva 
rubrici din programul tematic 
al clubului. în cadrul bibliotecii, 
la discotecă, In sala d« lectură 

irigații, utilaj alimentar, piese 
de schimb pentru tractoare. în 
fiecare întreprindere, organiza
țiile U.T.C. participă cu angaja
mente proprii la traducerea în 
fapt a sarcinii de suplimentare 
a producției.

• „Fină la 31 decembrie 1975 
vom produce suplimentar, pe 
lîngă cele 4 500 tone aluminiu, 
cît prevede angajamentul între
prinderii noastre. încă 1 500 tone, 
ne spune tovarășul Andrei Va- 
sile, secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de 
aluminiu Slatina. De asemenea, 
tinerii care acționează în orga
nizația de la atelierul mecanic 
s-au angajat, ca în cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C. să 
realizeze o producție suplimen
tară de peste 5 milioane lei11.

sau în sala de jocuri, perma
nent, de dimineața și pînă seara, 
după ieșirile din schimb, cei 
peste 1 000 de uteciști sînt a- 
trași fie de un. simpozion, de 
un medalion literar-muzical, de 
o expunere, de proiecția unui 
film, de un concurs, de o seară 
distractivă sau, pur și simplu, 
de acțiuni de gospodărire și de 
amenajare a clubului.

Am întîlnit aici o practică de 
lucru demnă de a fi consemna
tă : la finele fiecărei săptămîni, 
în vederea întocmirii progra
mului clubului, toți secretarii 
sînt consultați asupra probleme
lor curente ale organizațiilor. 
Eficiența unui astfel de sistem 
o relevă insăși eficiența pro
gramului.

Materialele agitației vizuale 
expuse în combinat sînt astfel 
operative și actuale. Pe grafice 
și panouri plantate în toate sec
țiile și sectoarele pot fi citite ci
fre comparative, texte explica
tive concise despre valoarea 
convertită în lei sau in produse 
a fiecărui minut, a fiecărui cen
timetru de lemn nejudicios pre
lucrat. în secția furnire, mobilă 
corp, mobilă curbată, secretarii

SCRISOARE DESCHISĂ
CĂTRE UN TATĂ UITUC

(Urmare din pag. I)

tr-un simplu accident, cel mult 
verbal. Vă amintiți? Cind s-a 
născut Cristina un singur lucru 
ați știut să-i spuneți mamei: „Tu 
ai vrut-o, tu ai s-o crești". Și 
a crescut-o. A crescut-o, acolo, 
intr-o căsuță modestă care imi 
amintea, in dimineața aceea în
sorită, cind am cunoscut-o, de 
Lizuca și de toate dumbră
vile minunate de la Sadoveanu 
înainte, a crescut-o dintr-o sim
plă pensie de boală, in toată 
acea vreme cind după vrerea 
dumneavoastră veneați și dis
păreați de-acasă fără ca un sin
gur gind să vă amintească des
pre faptul că, ați vrut sau nu o 
fată, aveți datoria de a veghea 
ca acestui copil să nu ii fie în
tinate diminețile și cugetul. Așa 
incit, nici nu a fost prea greu 
ca acestui copil, care niciodată 
nu v-a cunoscut cu adevărat, să 
i se dea o altă familie, aceea a 
bunicului și a bunicii, care au 
infiat-o, crescind-o cu dragoste 
și nu puține sacrificii, poate și 
pentru a vă scuti de povara ce
lor 160 de lei cît ar fi fost, să 
zicem, alocația lunară a copilu
lui. Nu-i vorbă că nici pină 
acum nu v-ați gindit să faceți 
un simplu gest de felul acesta. 
Există, Petre Foit, oameni pen
tru care nu sunetul gros al ba
nului, face bucuria vieții, ci o- 
menia, bunătatea și cinstea. Pu- 
neți-le in balanță și veți vedea 
cine și cit ciștigă.

Ce să vă mai spun despre 
Cristina ? Că s-a făcut mare, că 
visează de pe acum să fie bio
log, specialitate in care a fă
cut, după puterile virstei ei, ci
teva încercări de cercetare dem
ne de toată lauda ? Că pictează 
frumos, e doar în anul trei și 
la școala de arte plastice, că ii 
plac poeziile, dar că, din cind 
in cind. Cristina este tristă. De 
ce, oare, este Cristina tristă, 
Petre Foit ?

La drept vorbind, nu doar 
dumneavoastră vă este Cristina 
necunoscută, ci și dumneavoas
tră pentru ea... Iată un ade
văr pe care la anii ei Cristina 
l-a înțeles cu o maturi, dar du

• La întreprinderea de prelu
crarea aluminiului, tinerii ute
ciști și-au propus să recondițio
neze, după orele de program, 
matrițe, scule și dispozitive în 
valoare de peste 250 mii lei.
• în următoarele 5 luni, tine

rii care acționează în organiza
ția U.T.C. de la întreprinderea 
de produse carbonoase Slatina 
s-au angajat să realizeze econo
mii de cocs și petrol brut în va
loare de peste 1 milion lei. Prin 
zile și săptămîni de muncă re
cord, prin ridicarea indicelui de 
utilizare a timpului de lucru cu 
0,3 la sută, tinerii de aici vor 
produce suplimentar peste 650 
tone electrozi.

• Rezultate de prestigiu tn 
prima jumătate a anului. Colec
tivul de muncă de la întreprin
derea mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară Balș 
a realizat planul la producția 
globală cu 139 Ia sută, iar la 
producția marfă cu peste 132 la 
sută. Pînă la sfîrșitul anului aici 
va fi realizată o producție su
plimentară de peste 700 milioane 
lei. în cinstea Congresului Cal 
X-lea al U.T.C. tinerii uteciști 
din întreprindere și-au luat an
gajamentul să producă supli
mentar utilaje și piese în va
loare de peste 500 mii lei, să e- 
conomlsească 500 tone metal și 
peste 10 mii kWh energie elec
trică.

• Colectivul de muncă de Ia 
întreprinderea de osii șl boghiuri 
Balș s-a angajat să producă 
suplimentar în acest an 3 730 
boghiuri. La rîndul lor uteciștii 
și-au propus să realizeze prin 
autoutllare dispozitive și scule 
în valoare de peste 400 mii lei 
și să asimileze 3 noi tipuri de 
osii pentru vagoanele destinate 
exportului.

NICOLAE MILITARU

U.T.C. Coman Ion, Riteș Mihai 
au lansat întreceri pe schimburi. 
Si nu întîmplător astăzi, marea 
majoritate a tinerilor ating zil
nic depășiri de normă Cu 5—10 
la sută. Gazete de perete con
semnează la zi aspecte și fapte 
de muncă, manifestări demne 
sau reprobabile ale tinerilor. 
Brigăzile artistice de agitație 
prezintă frecvent scurte pro
grame în pauzele de masă sau 
la ieșirile din schimbul unu. „In 
perioada actuală colectivul nos
tru nu a avut de suferit direct 
de pe urma inundațiilor. La noi 
s-a lucrat normal, fără întreru
pere. Ne-am luat cu toții însă 
angajamente ferme pentru a 
contribui prin producții supli
mentare la diminuarea pagube
lor suferite de economia națio
nală. Tineretul s-a arătat entu
ziast, dornic să depună toate 
eforturile pentru obținerea unor 
producții sporite. Este un im
bold sincer, o dorință unanimă 
izvorîtă din convingere, din con
știința că numai prin muncă 
poate servi țara, poate răspunde 
chemării partidului11, îmi decla
ra secretarul U.T.C. de la C.P.L, 
Caransebeș.

reroasă luciditate. Iar golul a- 
cela din suflet pe care numai 
un glas bărbătesc și o mină pu
ternică, deprinsă să prindă u- 
nealta, dar să și mîngiie un 
creștet de copil îl pot umple, 
Cristina l-a invins și prin căl
dura și înțelepciunea unui repu
tat specialist cu care corespon
dează nu doar despre tainele 
naturii, ci și despre viață, des
pre tainele și rosturile omului.

Poate că despre botanică, zo
ologie sau anatomie nu ar fi 
putut discuta prea multe cu 
dumneavoastră, dar sinteți si- 
gur_ că despre viață, despre ea 
însăși și chiar despre dv. inșivă 
nu ar fi avut niciodată Cristi
na ce să vă spună ?

La drept vorbind, nu sînt și 
nu pot fi un judecător. Dar pot 
și trebuie să fiu și eu unul din
tre aceia pe care abandonul de 
la cea mai înaltă îndatorire — 
cea de om și de părinte — nu 
îl poate lăsa cu nici un preț in
diferent.

Pentru că, iată, aflindu-mă in 
casa aceea din strada Liliacului 
47, cind a fost să plec, Cristina 
m-a luat de o parte și mi-a 
spus : „Vreau să vă rog ceva. 
Eu am văzut la televizor și am 
citit in ziare despre nenorociri
le pe care le-au adus apele in 
țară. Mi-am amintit că tata e 
undeva, pe un șantier, pe lingă 
București și m-am gindit că, 
poate, și el a fost încercat in 
acele zile, că poate n-a dormit 
și n-a mîncat și i-a fost tare 
greu. De aceea, vă rog. dacă 
vreodată o să-l întilmți să-i spu
neți că m-aș bucura să fie bine 
și sănătos".

Apoi a fugit în casă, să nu 
o văd cum are ochii uzi. De 
atunci, din ziua aceea, apele 
s-au retras, oamenii și locurile 
și-au regăsit, încet, încet fires
cul. A rămas numai rugămintea 
Cristinei — stingace și îndure
rată și ea va rămâne în toa
tă această vreme, pină cind îmi 
veți putea răspunde limpede și 
drept la o singură întrebare ;

Ce mai face fiica dumnea
voastră, Cristina, tovarășe Petra 
Foit t
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Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Timiș, români, 
germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități, își exprimă 
sentimentele de adincă mindrie 
patriotică și, totodată, adeziunea 
față de remarcabila contribuție 
adusă de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe N i c o 1 a e 
Ceaușescu, la succesul Conferin
ței pentru securitate și coope
rare in Europa — eveniment cu 
profunde semnificații în istoria 
continentului nostru — se arată 
in telegrama Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R.

Vă asigurăm și cu acest pri
lej, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci ne
obosit pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile Congresului al XI- 
lea al partidului, din indicațiile 
deosebit de prețioase pe care 
le-ați dat la recenta Plenară 
comună a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României.

Oamenii muncii din județul 
Iași în frunte cu comuniștii sa
lută cu profundă satisfacție re
zultatele Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa 
și iși manifestă, cu acest prilej, 
sentimentele de mindrie patrio
tică pentru remarcabila contri
buție pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați adus-o la 
succesul marelui forum general 

• european — se spune în tele
grama Comitetului județean Iași 
al P.C.R.

Prin cuvintarea rostită de 
dumneavoastră, prin bogăția de 
idei și prin caracterul ei princi
piei, au fost reafirmate în mod 
strălucit, atit pozițiile construc
tive ale României socialiste cit 
și direcțiile in care trebuie să 
se acționeze în continuare, In 
vederea transformării Europei 
într-un continent al păcii, co
operării rodnice și libere, înflo
ririi tuturor națiunilor.

Conștienți de faptul că presti
giul internațional de care se bu
cură patria noastră — rod al 
politicii generale a partidului — 
se sprijină pe activitatea crea
toare a oamenilor muncii de la 
orașe și sate pentru propășirea 
materială și spirituală a patriei, 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că și în viitor 
vom depune întreaga noastră 
putere de muncă pentru a înde
plini în mod exemplar sarcinile 
stabilite de partid, indicațiile și 
recomandările dumneavoastră cu 
prilejul recentei vizite la Iași.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii, români și maghiari din ju
dețul Harghita, vă transmit, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. sincerele și caldele 
lor sentimente de adeziune to
tală față de ideile pe care le-ați 
enunțat de la înalta tribună a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, față de 
modul strălucit în care ați că
lăuzit delegația țării noastre în 
diferite etape ale lucrărilor, a- 
ducindu-și astfel contribuția 
deosebit de constructivă, la de
plina afirmare a dorinței de pace 
și cooperare a tuturor popoare
lor — se arată în telegrama a- 
dresată de Biroul Comitetului 
județean Harghita al P.C.R. și 
Consiliul popular județean.

Exemplul dumneavoastră de 
angajare totală în slujba con
struirii unei lumi mai bune și 
mai drepte constituie un imbold 
puternic în munca și activitatea 
noastră de înfăptuire a preve
derilor Congresului al XI-lea al 
partidului, ne îndeamnă la o 
participare activă în măreața o- 
peră de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și a comunismului In România.

în telegrama Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și a Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România se subli
niază : în numele tinerei gene
rații din patria noastră, vă ru
găm, mult stimate ți iubite to
varășe Nioolae Ceaușescu, să 
primiți expresia celor mai sin
cere sentimente de admirație. 

prețuire și recunoștință pentru 
contribuția de seamă pe care ați 
adus-o la întreaga desfășurare 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, pentru 
activitatea dumneavoastră neo
bosită consacrată promovării 
cu fermitate și consecventă a 
idealurilor de libertate, inde
pendență, securitate, pace și 
progres social.

Tineretul, asemenea întregu
lui nostru popor, iși exprimă 
totala adeziune față de ideile 
cuprinse în cuvintarea dumnea
voastră la conferință, care re
prezintă o analiză profundă, ca
racterizată prin înaltă princi
pialitate și realism politic, a si
tuației continentului nostru, a 
cerințelor lumii contemporane, 
o nouă și elocventă dovadă a 
spiritului revoluționar cu care 
militați neabătut pentru intere
sele majore ale României socia
liste. pentru cauza păcii și înțe
legerii intre popoare.

Toți tinerii patriei au urmărit 
cu profund interes și înaltă 
mîndrie patriotică întilnirile și 
convorbirile pe care le-ați pur
tat la Helsinki cu șefi de state, 
partide și guverne — contribu
ție strălucită la afirmarea con
secventă a politicii externe a 
partidului și statului nostru.

Vă încredințăm că U.T.C. și 
U.A.S.C.R, acționînd neabătut 
in spiritul politicii externe a 
partidului și statului nostru, vor 
desfășura o amplă activitate in
ternațională, contribuind în 
acest fel la dezvoltarea coope
rării multilaterale cu organizații 
de tineret și studenți de cele 
mai diferite orientări politice 
și ideologice, la întărirea uni
tății și solidarității tinerei gene
rații de \ pretutindeni în lupta 
pentru securitate, adincirea 
cursului destinderii și colaboră
rii, pentru o nouă ordine eco
nomică și politică mondială, 
pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Din magistrala dumneavoastră 
intervenție la tribuna istoricei 
reuniuni internaționale de la 
Helsinki s-a desprins încă o 
dată perseverența cu care 
România, dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, acționați pentru pro
movarea principiilor înțelegerii 
și conlucrării între popoare, pen
tru o Europă a păcii, a colabo
rării pașnice între toate statele, 
fără deosebire de orînduire so
cială sau mărime — se sublinia
ză în telegrama adresată de Co
mitetul județean Ialomița al 
P.C.R.

Bogăția de idei, conținutul 
realist, caracterul principial, 
constructiv al strălucitei dum
neavoastră cuvîntări au demon
strat popoarelor lumii consec
vența cu care România, prin cel 
mai iubit și stimat fiu al său, 
acționează în vederea transfor
mării continentului nostru în- 
tr-o zonă asupra căreia să nu 
mai planeze teama, suspiciunea, 
neîncrederea, intr-o zonă in care 
să existe garanții sigure că na
țiunile se pot dezvolta liber, se 
pot bucura de binefacerile pro
gresului și civilizației.

Comuniștii, oamenii muncii 
din județul nostru dau o deosebi
tă prețuire contribuției dumnea
voastră personale la finalizarea 
lucrărilor Conferinței general- 
europene, își exprimă unanima 
adeziune la eforturile pe care 
le depuneți în fruntea partidu
lui și statului pentru afirma
rea dialogului constructiv în via
ța internațională contemporană. 
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că or
ganizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii din Ialomi
ța nu vor precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a 
politicii interne și externe a 
României socialiste.

în telegrama adresată de Co
mitetul județean Ilfov al P.C.R. 
ți Consiliul popular județean, 
se relevă ; Magistrala cuvîntare 
rostită de dumneavoastră în ca
drul Conferinței de la Helsinki 
reprezintă o încununare a vas
tei șl prestigioasei activități in
ternaționale pe care țara noas

tră a desfășurat-o eu neclintită 
consecvență pentru apărarea in
tereselor vitale ale umanității și 
statornicirea unor relații bazate 
pe egalitate între toate statele 
lumii.

Este meritul incontestabil al 
partidului și statului nostru, al 
dumneavoastră personal, tova
rășe Ceaușescu, de a fi promo
vat în mod neabătut o politică 
de conlucrare între state, de 
făurire a unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Mulțumindu-vă din inimă pen
tru tot ce ați făcut și faceți spre 
binele poporului român, ne an
gajăm să traducem în viață is
toricele hotărîri ale celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, 
contribuind cu toată energia la 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei noastre, la triumful cau
zei păcii și securității în lume.

în telegrama Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R. și a 
Consiliului popular județean se 
subliniază: Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa s-a înscris, în efortul ge
neral al popoarelor pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, 
ca un eveniment cu semnifica
ții istorice pentru prezentul și 
viitorul națiunilor. Cuvintarea 
pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați rostit-o, repre

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

zintă prin marea bogăție de 
idei, prin întregul său conținut, 
străbătut de un profund uma
nism, o contribuție de seamă la 
triumful idealurilor păcii și co
operării — idealuri pentru care 
dumneavoastră militați cu fer
mitate și consecvență.

Propunerea pe care ■ dumnea
voastră ați făcut-o de a se crea 
un organism permanent care să 
asigure continuarea consultări
lor și intensificarea conlucrării 
intereuropene, ecoul puternic pe 
care l-a avut cuvintarea dum
neavoastră în cercurile largi ale 
opiniei publice mondiale, evi
dențiază eforturile națiunii noas
tre, ale României socialiste, ale 
dumneavoastră personal pentru 
făurirea, pe planeta noastră, a 
unei lumi demne și libere, fără 
războaie, a unei lumi a păcii, 
colaborării și înțelegerii.

Noi, mehedințenii, vă asigu
răm că ne vom dărui întreaga 
putere de muncă pentru tradu
cerea în viață a mărețului pro
gram al partidului, pentru ma
terializarea prețioaselor indica
ții din cuvintarea pe care dum
neavoastră ați rostit-o la Ple
nara comună a Comitetului Cen
tral al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României.

Oamenii muncii de naționali
tate maghiară din România. îm
preună cu întregul nostru popor 
au urmărit cu deosebită atenție 
și profundă satisfacție activita
tea de excepțională valoare des
fășurată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa — se spune în telegrama 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din țara 
noastră. La acest eveniment de 
mare Însemnătate privind evo
luția relațiilor pe continentul 
nostru, și în general, s-au confir
mat din nou în chip strălucit 
dinamismul și conținutul științi
fic, realist al politicii externe a 
Partidului Comunist Român, 
contribuția activă a României la 
soluționarea problemelor majore 
ale lumii contemporane.
Oamenii muncii de naționall- 

tate maghiară din România ex
primă și cu acest prilej adeziunea 
lor deplină la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru și vă asigură că vor con
sacra toate eforturile înfloririi 
necontenite economice și sociale 
a patriei, înfăptuirii hotărîrilor 
istorice ale Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân.

într-un gînd cu întreaga na
țiune. încercăm simțăminte de 
adincă mîndrie patriotică și Vă 
transmitem recunoștința noas
tră nemărginită pentru prodi
gioasa activitate pe care ați 
desfășurat-o în vederea succesu
lui Conferinței, pentru nobilele 
idei cuprinse în magistrala dum
neavoastră expunere, prin care 
ați înfățișat limpede concepția 
României asupra marelui dezi
derat al securității popoarelor 
continentului, al colaborării in
tr-un climat de pace și înțele
gere reciprocă — se spune în 
telegrama Consiliului politic 

superior al armatei.
Vă asigurăm, tovarășe co

mandant suprem, că vom ac
ționa cu hotărîre pentru forma
rea de militari cu înalte calități 
morale și de luptă, cu o dezvol
tată conștiință ostășească și ci
vică, profund devotați patriei, 
poporului și partidului, în mă
sură să apere cu strășnicie, îm

preună cu întregul popor, cuce
ririle revoluționare, independen
ta și suveranitatea României 
socialiste.

Sîntem mîndri, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
la Conferința de la Helsinki, ați 
adus prin cuvîntul și fapta 
dumneavoastră, o nouă și remar
cabilă contribuție la . prestigiul 
României în lume, ați dat glas 
voinței și aspirațiilor de pace 
și progres ale poporului nostru, 
dorinței sale fierbinți de a se 
statua în viața internațională 
principii care să garanteze pe 
deplin înflorirea economică și 
socială, independența și suvera
nitatea fiecărei țări, spre bine
le și fericirea umanității — se 
spune în telegrama Comitetului 
județean Suceava al P.C.R.

Stăpiniți de aceste gînduri, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Suceava, vă asigură, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că nu au nimic mai 
presus decît înfăptuirea hotărî
rilor Congresului al XI-lea, a 
politicii interne și internaționa
le a partidului și statului nos
tru, a prețioaselor indicații și 
îndemnuri pe care ni le-ați 
adresat, că vor pune toată pu
terea minții și brațelor lor, dă
ruirea creatoare, în slujba în
floririi economice și sociale a 
scumpei noastre patrii.

Ne exprimăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele noastre de dragos
te, de profundă satisfacție jși 
înaltă prețuire pentru modul 
strălucit în care ați reafirmat 
în fața participanților la Con
ferința de la Helsinki, a între
gii omeniri, idealurile noastre 
de pace, cooperare și înțelegere 
internațională, idealuri pe care 
le slujiți cu pasiune și dăruire 
revoluționară și care stau la te
melia bunăstării și fericirii po
porului român — se spune în 
telegrama Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R.

Sîntem mîndri că prin dum
neavoastră, cel mal iubit fiu al 
poporului român, a răsunat din 
nou în fața lumii glasul hotă- 
rît al României socialiste de 

a-și aduoe contribuția la edifi
carea unei Europe a securității 
și cooperării, a conlucrării prie
tenești și înfloririi tuturor na
țiunilor, o Europă din care să 
fie exclus războiul și în care să 
domnească o nouă ordine econo
mică și politică.

Ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncim fără pre
get pentru a înfăptui prețioasele 
indicații pe care ni le-ați dat 
în recenta vizită de lucru, să 
vindecăm cît mai grabnic rănile 
pricinuite de calamitățile natu
rale care s-au abătut și asupra 
județului nostru și să îndepli
nim întocmai și la timp hotărî
rile Plenarei C.C. al P.C.R. din 
21—22 iulie.

în telegrama Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor se scrie :

Milioanele de oameni ai mun
cii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, membri 
ai organizațiilor sindicale din 
tara noastră, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România vă aduc cele mai 
sincere mulțumiri pentru modul 
strălucit în care ați reprezentat 
interesele poporului nostru la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa.

însuflețiți de strălucitul dum
neavoastră exemplu, de munca 

neobosită și de totala dăruire 
față de măreața cauză a fericirii 
poporului, a păcii și înțelegerii 
în lume, vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sindicatele nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii la transpunerea în viață 
a Programului adoptat de isto
ricul Congres al XI-lea al parti
dului. pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre co

munism. în numele milioanelor 
de membri de sindicat ne ex
primăm angajamentul nostru 
ferm de a acționa cu toată ca
pacitatea și energia pentru a 
sprijini prin noi realizări în 
muncă politica internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru, creșterea stimei și respectu
lui pe arena internațională a 
României socialiste.

Prin glasul dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, reprezentantul cel 
mai autorizat al României, 
luptător devotat al cauzei pen
tru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru triumful voinței 
de pace și progres, țara noastră 
și-a reafirmat în fața înalților 
reprezentanți ai statelor partici
pante la Conferința de la Hel
sinki, in fața opiniei publice 
mondiale, poziția sa principială 
și realistă față de marile pro
bleme ale continentului euro
pean, principiile ce o călăuzesc 
in întreaga sa activitate dedica
tă creării unei noi ordini po
litice și economice în Europa și 
în întreaga lume — se scrie în 
telegrama Comitetului județean 
Olt al P.C.R.

Comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Olt, alături de întregul 
popor, dau o înaltă apreciere ac
tivității rodnice, fără preget pe 
care ați desfășurat-o în fruntea 
delegației române. Ne exprimăm 
totodată adeziunea deplină față 
de rodnicele întîlniri pe care 
la-ați avut cu acest prilej, cu 
lnalții participant! la Conferință 
și ne bucurăm de rezultatele lor 
remarcabile.

Vă asigurăm că, urmlnd nea
bătut exemplul dumneavoastră 

de dăruire comunistă pentru bi
nele națiunii române vom face 
tot ce ne stă în putință, pentru 
înfăptuirea luminosului program 
al partidului nostru de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în telegrama Consiliului Națio
nal al Femeilor se arată : Anga
jate cu toate forțele în vasta 
activitate creatoare desfășurată 
de poporul nostru pentru făuri
rea pe pămîntul patriei a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, milioanele de femei de 
pe cuprinsul țării — românce, 
maghiare, germane și de alte 
naționalități — își exprimă sen
timentele de îndreptățită mîn
drie patriotică, de vie satisfacție 
și deplină adeziune fată de con
tribuția adusă de România socia
listă, de dumneavoastră perso
nal, cel mai autorizat reprezen
tant al partidului, al națiunii 
noastre, la Conferința de la Hel
sinki pentru securitate și coope
rare în Europa.

Aprobînd din toată inima 
ideile de inestimabilă valoare 
cuprinse în cuvintarea istorică 
rostită de dumneavoastră, la 
înaltul for european, avem con
vingerea fermă că transpunerea 
lor în viață va contribui la îm
bunătățirea continuă a climatu
lui politic în Europa, la realiza

rea acelor relații noi între state, 
bazate pe principiile respectării 
independentei și suveranității 
naționale, deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reciproc, 
renunțării la orice formă de a- 
gresiune sau imixtiune în tre
burile interne ale altora, abolirea 
forței și amenințării cu forța.

In numele femeilor din Repu
blica Socialistă România, vă asi
gurăm mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci fără preget. împreu
nă cu întregul nostru popor, 
pentru înfăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism, 
adoptat de Congresul al XI-lea 
al partidului.

în telegrama Comitetului ju
dețean Botoșani al P.C.R. se 
scrie :

Comuniștii, oamenii muncii 
din județul Botoșani au urmărit 
cu justificată mîndrie și deplină 
aprobare activitatea rodnică, 
neobosită pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați desfășu
rat-o în cadrul Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa de la Helsinki.

Magistrala cuvîntare pe care 
ați rostit-o în cadrul Conferinței 
reprezintă o contribuție remar
cabilă la abordarea lucidă, res
ponsabilă.a marilor probleme ce 
frămîntă astăzi omenirea.

Asigurîndu-vă de adeziunea 
noastră unanimă la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, ne angajăm să 
milităm cu consecventă pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea al parti
dului, a prețioaselor indicații 
reieșite din cuvintarea pe care 
ați rostit-o la recenta Plenară 
comună a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a Ro
mâniei.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru, dau o 
înaltă apreciere contribuției re
marcabile aduse de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate to

varășe Nicolae Ceaușescu, de 
țara noastră, la pregătirea, des
fășurarea și succesul Conferin
ței europene pentru Securitate 
și cooperare — se relevă în te
legrama adresată de Comitetul 
județean Vaslui al P.C.R.

Adresintiu-vă din adîncul fi
inței noastre cele mai calde 
mulțumiri pentru activitatea 
dumneavoastră neobosită, pen
tru excepționala cuvîntare rosti
tă la tribuna Conferinței în care 
este magistral înfățișată con
cepția României despre asigura
rea securității și păcii pe conti
nentul nostru și in lume, sîntem 
bucuroși să vă raportăm că și 
noi, vasluienii — asemenea în
tregului popor — muncim cu 
tot mai multă însuflețire pentru 
realizarea sarcinilor din in
dustrie, agricultură și investiții, 
pentru perfecționarea activității 
în toate domeniile. Mobilizați 
de prețioasele indicații date în 
timpul recentei vizite întreprin
se în județul nostru, vă asigu
răm stimate tovarășe secretar 
general, că vom face totul pen
tru a transpune în viață în mod 
exemplar hotărîrile Congresului 
al XI-lea al P.C.R.. ale recentei 
Plenare comune a C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României.

în telegrama Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R. și a 
Consiliului popular județean se 
arată:

Activitatea prodigioasă pe care 
ați desfășurat-o. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru asigurarea succesului de
plin al Conferinței de la Hel
sinki. oferă comuniștilor, tutu
ror locuitorilor de pe meleagu
rile prahovene un nou prilej de 
bucurie și profundă mîndrie pa
triotică, de dragoste și recunoș
tință pentru tot ceea ce faceți, 
pentru prosperitatea patriei și 
poporului, pentru instaurarea 
unui climat de pace și securitate 
în Europa și în întreaga lume.

Cu sentimentul de nespusă 
mîndrie față de rezultatele deo
sebite ale conferinței, la care 
v-ați adus o neprețuită contri
buție, vă asigurăm, iubite tova-j 
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a contribui, 
alături de întregul popor, la apli
carea întocmai in viață a poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, poli
tică izvorîtă din marea dragos
te și responsabilitate comunistă 
față de viitorul fericit al patriei.

Ne exprimăm bucuria și de
plina noastră satisfacție pentru 
faptul că România s-a aflat 
printre statele inițiatoare ale 
organizării unei reuniuni gene- 
ral-europene, participind în mod 
activ la pregătirea și desfășura
rea lucrărilor conferinței în toa
te fazele sale, la elaborarea unor 
documente cît mai clare și mai 
angajante, contribuind în mod 
efectiv, prin propuneri și idei 
constructive, la soluționarea pro
blemelor sintetizate in Actul fi
nal — se arată în telegrama 
adresată de Comitetul județean 
Sălaj al P.C.R.

Magistrala dumneavoastră cu
vîntare, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, rostită în ca
drul reuniunii de la Helsinki, 
prin bogăția sa de idei, prin 
conținutul său substanțial și ca
racterul său principial, con
structiv și realist a fost primită 
cu adine interes și justificată 
mîndrie patriotică de către toți 
locuitorii județului nostru.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Sălaj — ro
mâni și maghiari — strîns uniți 
în jurul partidului vor face 
totul pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin 
din Programul partidului, con
vinși fiind că tot ceea ce am 
realizat și realizăm este spre 
binele și fericirea poporului ro
mân.

în telegrama Biroului Consi
liului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din țara 
noastră se scrie :

Permitețl-ne, stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu. să ne expri
măm din nou deplina noastră a- 
deziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, la prodigioasa activitate 
pe care ați desfâșurat-o la reu
niunea de la Helsinki, pentru 
promovarea în relațiile dintre 
state a unor noi principii menite 
să asigure un climat de securita
te și cooperare fructuoasă intre 
toate popoarele, toate statele lu
mii, a unei noi ordini economice 
și politice în viața internațio
nală.

Lucrările Conferinței de la 
Helsinki confirmă o dată în plus 
justețea principiilor politicii ex
terne de pace și colaborare a 
României socialiste. Ne anga
jăm, iubite tovarășe Ceaușescu, 
ca, împreună cu întregul popor, 
să nu precupețim nici un efort 
pentru traducerea în viață a ho
tărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului, să ne aducem din 
plin contribuția la înflorirea pa
triei noastre — România socia
listă.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Cluj, într-un 
singur glas cu întregul nostru 
popor, iși exprimă deplina a- 
deziune față de contribuția re
marcabilă pe care Partidul Co
munist Român și România so
cialistă în frunte cu dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, au adus-o la 
edificarea unei securități și co
operări reale in Europa și, în 
întreaga lume — se subliniază 
în telegrama Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R.

De numele și pilduitoare» 
dumneavoastră activitate teo
retică, politică și organizatorică 
este indestructibil legată parti
ciparea tot mai activă a Româ
niei socialiste, în concordanță cu 
principiile înscrise în Carta 
Națiunilor Unite, la viața in
ternațională, la găsirea celor 
mai potrivite căi de soluționa
re pașnică a problemelor in
ternaționale. pentru asigurarea 
dezvoltării libere și independen
te a tuturor popoarelor lumii.

Oamenii muncii din județul 
Cluj — români, maghiari și de 
alte naționalități — vă încredin
țează, mult stimate tovarășe 
secretar general, că sînt hotă- 
rîți să depună întreaga lor 
pricepere și energie pentru în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului de ridicare 
a patriei socialiste pe noi culmi 
de progres și bunăstare.

în telegrama Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R. și 
a Consiliului popular județean 
se scrie :

Cuvintarea dumneavoastră In 
cadrul Conferinței de la Helsin
ki se înscrie în rindul actelor 
de politică externă ale partidu
lui și statului nostru, ca un do
cument cu profunde semnifica
ții teoretice și politice, cu ca
racter constructiv, bucurîndu-se 
de un larg ecou internațional. 
Ea constituie, totodată, o înflă
cărată și vibrantă chemare adre
sată popoarelor și conducătorilor 
de state de a continua și mai 
intens eforturile pentru făurirea 
unei Europe unite, formată din 
națiuni libere și prospere, a u- 
nei lumi a păcii și dreptății so
ciale.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, în numele co
muniștilor, al tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe acest tă- 
rîm de țară cu vechi și deosebi
te tradiții muncitorești și revo
luționare, de deplina noastră a- 
deziune față de remarcabila 
dumneavoastră contribuție la 
întreaga desfășurare a lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Reînnoim angajamentul nos
tru de a fi și în viitor în pri
mele rînduri ale luptei și mun
cii pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, pentru realizarea 
integrală a Programului parti
dului.

TELEGRAME
Președintele Republicii Peruane, JUAN VELASCO ALVARADO, 

* trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă in care se spune printre altele :

Poporul peruan și guvernul revoluționar, care mi-au acordat 
onoarea de a fi președinte, mulțumesc Excelenței Voastre și po
porului român prieten pentru cordialul dumneavoastră mesaj de 
felicitare transmis cu ocazia sărbătorii noastre naționale, în termeni 
care reflectă spiritul de solidaritate și cooperare loială ce însufle
țesc prietenia dintre cele două țări ale noastre.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Jamaicăi, 
FLORIZIPEL AUGUSTUS GLASSPOLE, următoarea telegramă :

Aniversarea proclamării independenței țării dumneavoastră îmi 
oferă plăcuta posibilitate de a vă adresa sincere felicitări și urări 
de fericire personală, de succese pe calea prosperității și progresu
lui poporului jamaican.

îmi exprim, cu acest prilej, convingerea că' relațiile dintre țările 
și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare susținută în interesul 
lor reciproc, al păcii și colaborării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Bolivia, HUGO 
BANZER SUAREZ, general de brigadă, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a proclamării independen
ței Boliviei vă adresez dumneavoastră și poporului bolivian prieten 
cordiale felicitări și sincere urări de progres și prosperitate.

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la reluarea relațiilor di
plomatice dintre România și 
Uniunea Sovietică, între miniștrii 
afacerilor externe ai celor două 
țări a avut loc un schimb de te
legrame de felicitare.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui relațiilor externe bolivian, 
general de brigadă. Alberto 
Guzman Soriano, cu prilejul 

sărbătorii naționale a Republicii 
Bolivia.

★
Cu ocazia Zilei naționale a 

Jamaicăi, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a trimis o telegramă de felicitare 
lui Michael Manley, primul mi
nistru și ministrul afacerilor ex
terne al acestui stat.

★
George Macovescu, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a primit o 

telegramă de mulțumire din par
tea vlceprim-ministrului și mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Arabe Egipt, Ismail 
Fahmi, pentru mesajul de feli
citare ce i-a fost trimis cu oca
zia Zilei naționale a țării sale.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
La Reprezentanța comercială 

de pe lingă Ambasada Republicii 
Democrate Germane la Bucu
rești a avut loc, marți diminea
ța, o conferință de presă prile
juită de apropiata ediție a Tir- 
gului internațional de la Leipzig, 
care se va desfășura între 31 au
gust și 7 septembrie.

România, la această manifes
tare economică ce se desfășoară 
sub deviza „Pentru comerț mon
dial neîngrădit și pentru progres 
tehnic11, este reprezentată de 15 
întreprinderi de comerț exterior, 
care prezintă o ofertă cuprinză
toare din domeniile bunurilor 
de larg consum, industriei con
structoare de mașini, chimiei.

SOSIRE
Marți seara a sosit în Capita

lă o delegație a Partidului A- 
vangărzii Populare din Costa 
Rica, formată din tovarășii Ma
rio Solis, membru al Comisiei 
Politice, secretar al Comitetu
lui Central al partidului, și 
Nidia Saenz, membră a Comi
siei Politice a Comitetului Cen
tral al partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții costaricani au 
fost salutați de tovarășii Iosif 
Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct al șefului Secției re
lații externe a C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

SPORT • SPORT
• MARȚI IN SEMIFINA

LELE TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE TENIS de la 
Louisville, campionul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 
6—3, 6—3 pe Arthur Ashe 
(S.U.A.), recentul ciștigător 
al marelui concurs de la 
Wimbledon. Năstase a jucat 
excelent conducind, la un 
moment dat în setul doi cu 
4—0. In finala turneului de 
la Louisville Ilie Năstase il 
va intilni pe argentineanul 
Vilas.

• INCEPIND DE ASTAZI 
si pină in ziua de 10 august, 
orașul bulgar Iambol va găz
dui un mare turneu interna
țional feminin de baschet. La 
această competiție și-au a- 
nunțat participarea reprezen
tativele U.R.S.S., Poloniei, 
României, Cehoslovaciei, 
Franței, Canadei, R.P.D. Co
reene, Ungariei, Iugoslaviei 
și Bulgariei.

• COMPETIȚIA INTER
NAȚIONALA DE BASCHET 
pentru echipe de juniori 
„Cupa Prietenia" s-a înche
iat la Szolnok (Ungaria) cu 
victoria selecționatei U.R.S.S.
— 14 puncte, urmată de for- 1 
mațiile Cubei — 12 puncte, 
Bulgariei — 12 puncte, Po
loniei — 11 puncte. României
— 10 puncte, Cehoslovaciei
— 9 puncte, Ungariei (A) — 
8 puncte și Ungariei (B) — 
8 puncte.

In ultima zi a turneului, 
echipa României a intilnit 
prima reprezentativă a Un
gariei, in fața căreia a cîș- 
tigat cu scorul de 62—61 
(33—33).
• TURNEUL INTERNA

ȚIONAL DE BOX de la 

Santa Clara (Cuba) a pro
gramat gala meciurilor semi
finale. în limitele categoriei 
ușoară, Duke Stable (Cuba) 
l-a întrecut la puncte pe pu- 
gilistul român Paul Dobrescu.

Pentru finale s-au califi
cat 18 boxeri din Cuba, doi 
din R.D. Germană și cite 
unul din Venezuela și Porto 
Rico.

• MARȚI ÎN SALA SPOR
TURILOR DE LA CON
STANȚA a început cea de-a 
patra ediție a competiției pu- 
gilistice „Mănușa Litoralului". 
Prima reuniune a fost urmă
rită de circa 2 000 de specta
tori. Intr-una din cele mal 
spectaculoase partide la ca
tegoria „ușoară" Lică Con
stantin (Constanța) a dispus 
prin abandon in repriza a 
treia de Nicolae Andrei (Me
talul București). La aceeași 
categorie, A. Guțu (Galați) a 
ciștigat Ia puncte meciul cu 
constănțeanul C. Bursuc. 
Bucureșteanul I. Mantu (se- 
miușoară) l-a învins la punc
te pe V. Cobzaru (Portul 
Constanța). Alte rezultate : 
V. Mălinas b.p. G. Seidali ; 
I. Mustafa b.p. Gh. Cazan: 
P. Cosma b.p. Al. Barbu; N. 
Teodorescu b.p. Gh. Radu
lescu.

• ÎN FINALA CAMPIO
NATELOR EUROPENE de 
tenis de masă (junioare) de 
la Zagreb se vor intilni echi
pele U.R.S.S. și Iugoslaviei. 
Pentru locurile 3—4 echipa 
Cehoslovaciei a învins cu 3—1 
pe cea a Ungariei. Echipa 
României a dispus cu 3—1 de 
formația Belgiei pentru lo
cul cinci.

Dezbateri exigente asupra muncii 
profesionale, științifice și productive

(Urmare din pag. I)

nare, pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a formulat la adre
sa învățămîntului în recenta cu
vîntare de la Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României. S-a 
relevat faptul că asociațiile 
studenților comuniști au su
ficiente resurse pentru creș
terea calitativă a nivelului 
de pregătire profesională prin 
accentuarea pregătirii ritmice, 
sistematice și consecvente pe 
parcursul celor două semestre 
de învățămînt, prin sporirea im
portanței sesiunilor de examene 
din vară și din iarnă. Este fi
resc, și s-a argumentat concret 
rolul întrecerii lansate la nivel 
național „Fiecare asociație a 
studenților comuniști — colectiv 
de educare prin muncă și pen
tru muncă a studenților", în ve
derea creșterii responsabilității 
față de pregătire determinin- 
du-se în ultimă instanță optimi
zarea calității acesteia. De ase
menea, în ceea ce privește acti
vitatea productivă participanții 
la discuții au menționat exigen
țele de la care trebuie să se por
nească în viitorul an universi
tar : adaptarea perfectă a con
ținutului practicii la pregătirea 
profesională, valorificarea com
pletă a valențelor educative a 
muncii productive, realizarea 
unei producții complexe ce tre
buie să majoreze, în special, in
dicii calitativi și nu pe cei can
titativi.

O măsură necesară, unanim 
acceptată, generalizarea cuprin
derii studenților în cercuri știin

țifice, in colective mixte, alături 
de cadre didactice sau specialiști 
din producție, va contribui mai 
eficient în viitorul an univer
sitar la inițierea și formarea 
pentru știință a absolvenților, 
condiția expresă a acesteia fiind 
îmbunătățirea formelor organi
zatorice în cadrul cărora se des
fășoară activitatea de cercetare 
studențească.

Fructuos prilej de dialog con
structiv. tabăra de la Izvorul 
Mureșului a facilitat participan
ților continuarea activității de

Colaborarea
proiectant - producător
(Urmare din pag. I)

Gheorghe Blîndu, remarca bu
nele rezultate obținute ca ur
mare a colaborării cu institute 
de proiectare specializate din 
afară cum ar fi : I.C.P.E.H. Re
șița, I.P.L. HIDROMET etc. Cu 
mențiunea, însă, ca această co
laborare să continue pină la pu
nerea în funcțiune a utilajelor 
proiectate. în caz contrar puțind 
să apară serioase deficiente. Un 
exemplu edificator este cel al 
mașinii de format cu cap arun
cător tip locomotivă folosită în 
turnătorie — proiectant, ICTCM- 
București, care nici după un an 
și jumătate de la executare nu 
funcționează. Tot în ideea per
fecționării raporturilor de co- 

organizație din care n-au lipsit 
acțiunile de muncă patriotică 
(participarea la realizarea unei 
construcții școlare la Voșlăbeni), 
informări politice, acțiuni spor
tive, turistice, culturale și dis
tractive. Un binemeritat succes 
pentru cunoașterea forțelor ar
tistice studențești l-a constituit 
și a 18-a ediție a ..Amfiteatrului 
artelor" organizată sub egida re
vistelor ..Viața studențească" și 
..Amfiteatru" pentru membrii 
activului profesional aflați la 
Izvorul Mureșului.

laborare dintre proiectant, pro
ducător și beneficiar, tinărul in
giner Dumitru Marta evidenția 
necesitatea accelerării ritmului 
de asimilare a unor mașini-unel- 
te. a mașinilor electrice și apa
raturii hidrologice de către în
treprinderile profilate in Jicest 
sens, cum ar fi IMUA Bucu
rești, Hidromecanica Brașov, 
Automatica București etc.

în ultimii ani I.C.M. Reșița a 
realizat, prin autoutilare, 16 
mașini agregat folosite in pro
ducția de serie și a căror func
ționare este ireproșabilă. Aces
tea au înlocuit tot atîtea im
porturi. Un argument în plus 
pentru grabnica soluționare a 
neajunsurilor semnalate de in
terlocutorii noștri.



30 DE ANI DE LA BOMBARDAMENTELE 
ATOMICE ASUPRA ORAȘELOR HIROȘIMA 

Șl NAGASAKI
Politica externă

a Vietnamului de sud
NECESITATEA INTERZICERII SI

DISTRUGERII TUTUROR ARMELOR
NUCLEARE

Lucrările celei de-a XXI-a 
Conferințe internaționale împo
triva bombelor atomice și cu 
hidrogen, organizată de Consi
liul japonez împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen — Gen- 
suikyo — au continuat marți la 
Hiroșima, după încheierea se
siunii preliminare, desfășurată 
la Tokio. La conferință iau par
te aproximativ 10 000 de repre
zentanți ai mișcării pentru pace 
din Japonia, delegați ai mișcă
rilor pentru pace din peste 
de țări intre care și România 
trimiși ai unor organizații 
ternaționale.

în ședința de marți s-a 
citire mesajului adresat i 
cipanților la conferință de 
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, în care se subliniază 
necesitatea realizării dezarmării 
generale și totale. Menționînd 
că tragediile de la Hiroșima și 
Nagasaki, de acum 30 de ani, 
sînt încă proaspete în memorie 
și „au traumatizat nu numai 
conștiința poporului japonez ci 
și a popoarelor lumii", mesajul 
evidențiază importanța Confe
rinței internaționale Gensuikyo 
pentru ca guvernele și popoa
rele lumii să-și întărească ho- 
tărîrea de a interzice și distruge 
toate armele nucleare, astfel ca

tragediile trecutului să nu se 
mai repete.

20 
și 

in-

dat 
parti- 

•. se-

Au luat sfirșit lucrările „Foru
mului internațional Hiroșima", 
convocat pentru a marca împli
nirea a 30 de ani de la bombar
damentele atomice asupra ora
șelor Hiroșima și Nagasaki. La 
lucrările forumului au participat 
65 de oameni de știință și cul
tură din 17 țări.

Participanții au adoptat in 
unanimitate o rezoluție specia
lă, care subliniază : „Luind în 
considerare escaladarea gravă 
și fără precedent a înarmărilor, 
in special a celor nucleare, fa
cem apel prin această rezoluție 
la Organizația Națiunilor Unite 
să adopte, ca o problemă ur
gentă, o convenție internaționa
lă care să considere utilizarea 
armelor nucleare, în orice cir
cumstanțe, o crimă împotriva 
umanității".

Orașele Hiroșima și Nagasaki 
au stabilit marți legături de în
frățire, urmînd să fie organiza
te manifestări comune în me
moria victimelor bombardamen
telor atomice de la 6 și 9 au
gust 1945, precum și acțiuni 
pentru interzicerea armelor nu
cleare.

Situația
9

din Arhipelagul Comore
Membrii Consiliului Revolu

ționar, format la Moroni — Ar
hipelagul Comore — după des
tituirea, la 3 august, a președin
telui Ahmed Abdallah, au adre
sat tuturor partidelor și gru
părilor politice chemarea de a 
participa la constituirea unui or
ganism care să conducă Arhi
pelagul Comore și la angajarea 
de convorbiri susceptibile să 
conducă la soluționarea situației 
create în arhipelag după pro
clamarea independenței. Viitoru
lui organism constituit prin con
sens și prin participarea tuturor 
partidelor și organizațiilor po
litice — a declarat coresponden
ților de presă Aii Soilih, mem
bru al Consiliului — ii revine 
ca primă sarcină elaborarea unei 
constituții a Arhipelagului Co
more. Aii Soilih a precizat că 
Adunarea Națională provizorie a 
fost dizolvată, iar puterea în Ar
hipelagul Comore a fost preluată 
de forțele încadrate in Frontul 
Național Unit.

Un comunicat al Consiliului 
Revoluției cheamă Franța să re
cunoască statul Comore format 
din cele patru insule ce intră în 
componența arhipelagului — 
Mayotte, Anjouan, Moroni și 
Marele Comore, relatează agen
ția France Presse. Consiliul

adaugă comunicatul — 
nunță, de asemenea, 
salvgardarea integrității 
riului național".

Referitor la relațiile 
noile autorități și statele afri
cane. comunicatul 
Revoluționar reafirmă 
nența Arhipelagului 
Organizația Unității

se pro- 
„pentru 
terito-

dintre

Consiliului 
aparte- 

Comore la 
Africane.

• ÎN CIAD va fi 
constituție și vor fi 
alegeri — a declarat Mohamed 
Abderrahman Hagar, membru 
în Consiliul Militar Superior și 
ministru al informațiilor din 
Ciad, aflat într-o vizită oficială 
la Khartum. Potrivit agenției 
Taniug, Mohamed Abderrahman 
Hagar a subliniat că Ciadul ar 
putea revizui unele acorduri în
cheiate de regimul precedent 
dacă se va constata că acestea 
contravin intereselor poporului.

Ciadul — a spus ministrul in
formațiilor — va continua să 
acorde sprijin tuturor popoare
lor care se mai află sub domi
nație colonială 
sprijinul pe 
cordă luptei 
nian pentru 
gitime.

adoptată o 
organizate

și a exprimat 
care țara sa ii a- 
poporului palesti- 
drepturile sale le-

Republica Vietnamului de 
Sud se pronunță pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor de prietenie și 
bună vecinătate cu toate ță
rile Asiei și sprijină cu căl
dură lupta popoarelor din a- 
ceastă regiune a lumii pen
tru o adevărată independen
tă și neutralitate — a decla
rat Nguyen Huu Tho. pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
intr-un interviu acordat pu
blicației „Far Eastern Eco
nomic Review". El a arătat 
că Republica Vietnamului de 
Sud este gata să stabilească 
cu țările din Asia de sud- 
est relații bazate pe respec
tarea suveranității si inde
pendentei fiecărui stat și pe 
avantajul reciproc. Conside
răm că o asemenea politică 
slujește cauza întăririi păcii 
in Asia de sud-est si în în
treaga lume — a spus Ngu
yen Huu Tho.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. P. D. COREENE
Ministerul Afacerilor Externe 

al R.P.D. Coreene a dat publici
tății, la 5 august, o declarație 
în care condamnă recenta cerere 
a autorităților de la Seul privind 
admiterea în rindurile membri
lor O.N.U. a Coreei de Sud, ca- 
lificînd-o ca o continuare a ma
nevrelor menite să ducă la per
manentizarea divizării patriei. 
Această cerere, se spune în de
clarație, vine în contradicție cu 
rezoluția celei de-a 28-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. a- 
supra problemei coreene, în care 
se exprima speranța că dialogul 
Nord-Sud va înregistra progrese 
și va duce la reunificarea țării 
pe baza Declarației comune 
Nord-Sud și a principiilor ei. Ea 
reprezintă, de asemenea, o sfida
re a aspirațiilor legitime și una
nime ale întregului popor co
reean. care dorește să-și vadă 
•reunificată patria in mod inde
pendent și pașnic.

„Scînteia tineretului"
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Reuniunea directoratului executiv

Membrii directoratului exe
cutiv al Consiliului Revoluției 
din Portugalia, președintele 
Francisco da Costa Gomes, pri
mul ministru Vasco Goncalves 
și comandantul Comandamentu
lui operațional continental 
(COPCON), Otelo Saraivo de 
Carvalho, s-au reunit la Lisa
bona, pentru a examina o serie 
de probleme privind evoluția 
situației interne — relatează 
agenția A.N.I.

Agenția menționează că una 
din problemele abordate, cu 
precădere, cu prilejul acestei 
reuniuni a reprezentat-o forma
rea celui de-al cincilea guvern 
provizoriu al Portugaliei. în le
gătură cu aceasta, agenția A.N.I. 
arată că amînarea anunțării lis
tei noului cabinet n-a fost de
terminată, în esență, de faptul 
că ar exista dificultăți in atri
buirea unor portofolii, chiar 
dacă mai persistă unele incer
titudini privind titularii unor 
ministere. Această întirziere 
este mai degrabă o consecință 
a faptului că se acordă priori
tate soluționării unor alte pro
bleme. apreciate in actualul 
context politic din Portugalia 
ca extrem de importante, scrie 
agenția. Printre ele, problema 
fundamentală o reprezintă de
finitivarea atribuțiilor directo
ratului executiv al Consiliului 
Revoluției în raport cu cele 
care revin, de regulă, echipei 
guvernamentale.

Comandanții unităților apar- 
ținînd regiunii militare a Lisa
bonei și-au reafirmat. în ca
drul unei reuniuni desfășurate

luni, sprijinul față de noul or
ganism creat în Portugalia — 
directoratul executiv al Consi
liului Revoluției. Agențiile de 
presă apreciază că afirmarea 
acestui sprijin echivalează cu 
un vot de încredere acordat 
primului ministru Vasco Gon
calves, membru al directoratu
lui executiv, însărcinat cu 
marea celui de-al cincilea 
vern provizoriu al țării.

Luind cuvîntul în cadrul 
miting organizat la Evora, prin
cipala localitate a regiunii Alen- 
tejo, secretarul general al Parti
dului Comunist Portughez, Al
varo Cunhai, a lansat un apel 
pentru unitatea și solidaritatea 
tuturor forțelor progresiste din 
țară. „Nu există decît un singur 
drum capabil să asigure triumful 
revoluției noastre : este cel al 
unității tuturor forțelor progre
siste portugheze", a declarat, el, 
potrivit agenției A.N.I. Alvaro 
Cunhai a arătat, totodată, că 
Partidul Comunist nu are o po
ziție rigidă în legătură cu aceas
tă problemă. în acest sens, el a 
precizat că militanții comuniști 
sînt gata să se alieze „în toate 
domeniile, cu portughezii care 
doresc să se opună în mod 
eficace forțelor reacțiunii și să 
lupte pentru ca revoluția în 
Portugalia să nu se îndepărteze 
de la drumul său spre socialism".

Luind cuvîntul, cu același pri
lej, căpitanul Andrade Silva, de
legat al Mișcării Forțelor Arma
te în regiunea militară sud, a 
arătat că „este necesar un efort 
pentru lărgirea bazei de sprijin 
a revoluției din Rortugalia".

for- 
gu-

unui
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• LUNI seara, președintele 
Gerald Ford șl soția s-au reîn
tors în Statele Unite după turne
ul întreprins in Europa.

Fe aeroportul bazei militare 
aeriene Andrews, unde a ateri
zat avionul prezidențial, Gerald 
Ford a fost întîmpinat de vice
președintele Nelson Rockefeller, 
precum și de insărcinații cu a- 
faceri ai României, Finlandei, 
R.F.G., Poloniei și Iugoslaviei.

ternaționale, energia și situația 
pe plan monetar. La întrevedere 
au participat, de asemenea, se
cretarul de stat american Henry 
Kissinger și ministrul de ex
terne nipon, Kiichi Miyazawa. 
Pe agenda convorbirilor se află 
înscrise, totodată, probleme ce 
privesc stadiul actual și per
spectivele relațiilor bilaterale.

Viitoarea conferință
U.N.C.T.A.D. se va ține 

la Nairobi
• LA GENEVA s-a deschis, 

marți, cea de-a XV-a sesiune a 
Consiliului Organizației Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). O- 
biectivul prioritar al acestei se
siuni îl constituie definitivarea 
ordinii de zi pentru viitoarea 
conferință a U.N.C.T.A.D., care 
va avea loc. la Nairobi, între 3 
și 28 mai 1976. '

La deschiderea lucrărilor, re
prezentantul Ghanei, Kenneth 
K. S. Dadzie a fost ales, în una
nimitate, președintele sesiunii. 
Luind cuvîntul, cu acest prilej, 
el a arătat că U.N.C.T.A.D. este 
chemat să contribuie la efortu
rile pentru stabilirea unei noi 
ordini economice internaționale.

S.E.L.A. - UN NOU OR
GANISM DE COOPE
RARE INTRE ȚĂRILE 

LATINO-AMERICANE

• Convorbiri 
americano-japoneze

MARȚI după-amiază au în
ceput la Casa Albă convorbirile 
americano-japoneze prilejuite 
de vizita oficială în S.U.A. a 
primului ministru al Japoniei, 
Takeo Miki. în cursul primei lor 
întrevederi, președintele Gerald 
Ford și șeful guvernului nipon 
au examinat o serie de proble
me ce privesc evoluția vieții in-

• LA SEDIUL Națiunilor 
Unite din New York a fost 
difuzată, ca document ofici
al al Consiliului de Securita
te, Declarația solemnă comu
nă a Republicii Socialiste 
România și Republicii Elene, 
semnată la București, la 27 
mai 1975, cu prilejul vizitei 
întreprinse în România de 
primul ministru al Greciei, 
Constantin Karamanlis.

Jamaica

• ROBERTO VITALI, mem
bru al Partidului Comunist Ita
lian, a fost ales în funcția de 
președinte al Consiliului pro
vincial al provinciei Milano. Ca 
urmare a succesului obținut de 
forțele de stingă în cursul a- 
legerilor administrative din luna 
iunie, din acest for de condu
cere fac parte acum șase repre
zentanți ai partidului comunist 
și trei reprezentanți ai partidu
lui socialist.

• Problema cipriota
CONDUCĂTORUL delegației 

ciprioților greci la convorbirile 
intercomunitare de la Viena, 
Glafkos Clerides. a declarat că 
recenta rundă de negocieri a 
netezit calea spre soluționarea 
crizei politice din Cipru, rela-

tează agenția United Press In
ternational. „Anumite probleme 
de procedură care, pînă în pre
zent. erau insurmontabile și 
care blocau inițierea unor nego
cieri efective au fost acum de
pășite", a spus el.

• Declarația 
lui Biilent Ecevit

BULENT ECEVIT, pre
ședintele Partidului Republican 
al Ponorului, fost premier, a 
declarat că bazele americane 
din Turcia âr trebui să fie în
chise. „Nu înțeleg, a spus , el, 
pentru ce personalul american 
se mai găsește în aceste insta
lații ce au încetat să funcțio
neze", instalații care, după cum 
se știe, au trecut, recent, sub 
controlul administrativ al for
țelor armate turcești.

Totodată, Biilent Ecevit a 
menționat că baza de Ia Incir- 
lik, din care partea „afectată 
NATO" continuă să funcționeze, 
ar trebui și ea să fie închisă. El 
a arătat că problema instalații
lor americane „nu mai trebuie 
legată de embargoul instituit de 
congresul S.U.A. asupra vînză- 
rilor de arme destinate Turciei, 
sau de situația bazelor america
ne amplasate pe teritoriul turc". 
„Este timpul, a subliniat el, ca 
Turcia să dezvolte imediat un 
nou concept de apărare națio
nală și securitate".

«r ÎN PRIMELE șapte luni ale 
anului în curs, în Elveția au 
fost declarate falimentare 694 
de firme, potrivit datelor publi
cate de Registrul comercial el
vețian. Această cifră este de 
două ori mai mare decît numă
rul falimentelor din aceeași pe
rioadă a anului precedent.

Ministrul cubanez al comer
țului exterior, Marcelo Fernan
dez Font, a declarat că insti
tuirea Sistemului economic la- 
tino-american, oa organism de 
cooperare ce grupează în exclu
sivitate țările Americii Latine, 
se înscrie ca un eveniment is
toric în viața politică a 
nentului.

S.E.L.A. — a relevat el 
prezintă un pas esențial . 
lea dezvoltării viitoarelor rela
ții între statele latino-america- 
ne, el permițînd elaborarea unei 
politici proprii și adoptarea 
unor măsuri capabile să rezolve 
problemele ce ne stau în față. 
Relevînd că noul organism con
stituit la Ciudad de Panama se 
va ocupa în mod prioritar de 
promovarea cooperării econo
mice la nivelul întregului con
tinent, ministrul cubanez s-a 
referit apoi la recenta reuniune 
de la San Jose a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.).
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A CINE-I DE VINA ? /an Borgherd, funcționar în serviciul de 
meteorologie din Anvers (Belgia), și-a dat demisia în semn ae 
protest față de „uneltirile" directorului său. Acesta a ordonat 
personalului institutului său să se prezinte la lucru îmbrăcat 
conform timpului pronosticat. Astfel, dacă era prevăzut soare, 
funcționarilor le era interzis să-și ia cu ei umbrelele. Ceea ce a 
făcut ca Borgherd să aibă într-una guturai ! • RIGLA DE CU
LORI. O originală riglă, realizată de Institutul de construcții din 
Leningrad, dă posibilitatea alegerii culorii potrivite. Cu ajutorul 
acestei rigle se pot compune cîteva mii de îmbinări de culori, 
științific argumentate, pentru vopsirea locuințelor sau secțiilor 
industriale. Rigla are mărimea și aspectul unei rigle obișnuite de 
calcul, cele cinci scări cu care este prevăzută cuprinzînd fiecare 
cite 30 de nuanțe de culori • SECETĂ IN SPANIA. Seceta care 
bîntuie de mai bine de un an în Spania a antrenat restricții în 
ceea ce privește consumul de apă în sudul țării. Valul de căldură 
existent de peste trei săptămîni a favorizat, pe de altă parte, 
formarea unor furtuni extrem de violente, care nu au adus însă 
suficiente precipitații. Seceta a afectat mai ales pe crescătorii de 
animale 0 GREVA FOAMEI PENTRU APARAREA „CÎINILOR 
FUMĂTORI". O tînără familie britanică a declarat greva foamei 
la Macclesfield, în apropiere de Manchester, pentru a protesta 
împotriva experiențelor efectuate pe cîlni în scopul testării efec
tului cancerigen al țigaretelor • NOI EXPONATE LA MUZEUL 
TOLSTOI. Muzeul de literatură ,.Lev Tolstoi" din Moscova s-a 
îmbogățit recent cu 700 de scrisori și documente ce au aparținut 
marelui scriitor rus. Această impresionantă arhivă a fost donată 
Uniunii Sovietice de nepoata scriitorului, care locuiește în Italia. 
Printre noile documente se numără scrisori de I. Repin, F. Șalia- 
pln, A. Kuprin și alți reprezentanți iluștri ai artei și literaturii 
ruse adresate lui Lev Tolstoi. Un mare interes prezintă și 
manuscrisele cărților scrise de fiica scriitorului, Tatiana Lvovna,- 
mama donatoarei, manuscrise ce au început să fie deja pregătite 
pentru publicare 9 CELEBRUL PARC DE DISTRACȚII ,,DISNEY 
WORLD" DIN ORLANDO — STATUL FLORIDA — VA FI COM
PLETAT. Firma „Walt Disney Productions" intenționează să 
amenajeze, pe teritoriul parcului, o „lume de mîine", lumea viito
rului în viziunea proiectanților firmei. Pe lîngă aceasta, se va 
amenaja o expoziție cu caracter internațional la care au fost 
invitate să participe, cu pavilioane naționale, 30 de țări. Proiectul, 
care va costa aproximativ 600 000 000 dolari, va fi terminat în 
1980 • ÎNCURCĂTURA ORDINATORULUI. Ordinatorul de ser
viciu a refuzat să acorde permisul de conducere americanului 
Maude Tull. Motivul : nu poate fi eliberat un permis de condu
cere unui copil de trei ani. într-adevăr, data nașterii lui Maude 
Tull a fost inserată în ordinator în formula 2-3-72 și aparatul, 
desigur, n-a avut cum să ghicească faptul că posesorul acestor 
date, unul dintre cei mai vîrstnici automobiliști din S.U.A., era 
născut la... 2 martie 1872 0 DIN SICILIA ÎN TEXAS ÎN... BA
LON. Un balon de fabricație americană, destinat cercetărilor 
științifice în stratosfera, a fost lansat, marți, de la baza aeriană 
„Milo", din Sicilia, cu destinația Texas. Lansarea marchează 
debutul unui program internațional care prevede utilizarea baloa- 
nelor pentru studierea stratosferei — a razelor gamma și X de 
origine cosmică. Asemenea cercetări nu pot fi efectuate de la 
sol, din cauza efectului filtrant al atmosferei. Balonul- stratosferic 
lansat marți din Sicilia urmează să parcurgă, timp de o săptămî- 
nă, distanța de aproximativ 10 000 de km, cu o viteză de 120 km/h, 
la altitudinea de 40 km. El este umplut cu hidrogen și are un 
diametru de 115 metri. Cînd balonul se va afla deasupra Texasu
lui, un sistem radio va provoca detașarea încărcăturii utile care 
va coborî, cu ajutorul unei parașute, și va fi recuperată de teh
nicienii de la „National Science Foundation", din S.U.A.

»
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Stat insular, aflat in mijlocul 
Mării Caraibilor, la sud-vest de 
Haiti și sud-est de Cuba. Ja
maica a fost descoperită in 1494 
de Cristofor Columb, în cursul 
celei de a doua călătorii a navi
gatorului spaniol spre „Lumea 
Nouă". Posesiune spaniolă pină 
in anul 1655. cind a fost cucerită 
de britanici. Jamaica și-a
proclamat independența la 6 
august 1962.

• Cu o suprafață de 10 962 
kmp și o populație de aproxima
tiv 2 200 000 de locuitori. Ja
maica măsoară în lungime 234 
km, lățimea maximă a insulei 
nedepășind 51 km. Relieful pre
zintă formațiuni calcaroase, din 
care se desprinde șirul Cordilie- 
rei Blue Mountains ; spre țăr
muri, se întinde o cîmpie în
gustă. Două riuri — White și 
Black, ultimul navigabil pe toa
tă lungimea sa — străbat terito
riul insulei. In zona orientală, 
unde precipitațiile sînt mai bo
gate. se află întinse păduri tro
picale. în regiunea mai săracă 
in precipitații vegetația are 
aspect deșertic.

• Vestită odinioară prin Port 
Royal de Jamaica — cel mai de 
temut port de pirați din lume,

orașul înghițit de ape în urmă 
cu 300 de ani — prin zahărul și 
apreciatul său rom, ca și prin 
plantațiile de banane, în prezent 
Jamaica este cunoscută ca a 
doua producătoare de bauxită 
din lume, producînd anual a- 
proximativ 13 milioane tone din 
prețiosul minereu.

37 la sută din populația activă 
a țării lucrează în agricultură, 
ramură tradițională prin cultu
rile de trestie de zahăr, banane, 
cacao, nuci de cocos. în paralel 
s-a dezvoltat și o industrie de 
prelucrare a produselor de lemn, 
pește, trestie de zahăr.

• în prezent, guvernul de la 
Kingstone desfășoară o politică 
susținută pentru recuperarea bo
gățiilor țării, aflate in mare par-

te sub controlul și administrația 
companiilor străine. în ultimul 
timp au fost achiziționate de 
către guvernul jamaican, ac
țiunile și pămînturile companii
lor străine „Reynolds", „Ameri
can Kaiser Bauxite Co“ și „Re
vere Jamaica Alimina Limited", 
în bugetul pe anul 1975-1976 a 
fost alocată o importantă sumă 
pentru finanțarea mal multor 
proiecte de dezvoltare social- 
economică a tării, în special în 
domeniile agriculturii, construc
ției de locuințe și invățămîntu- 
lui. O atenție deosebită se acor
dă și diversificării economiei na
ționale. un accent aparte punin- 
du-se pe ramura petrochimiei.

D. IOVANEL

Bolivia
Astăzi este sărbătoarea

’ țională a Boliviei. în urmă cu un 
secol și jumătate, Ia 6 august 
1825, congresul de la Chuquisaca 
proclama independența statului 
care avea să poarte denumirea 
Bolivia, in cinstea eroului luptei 
pentru eliberare Simon Bolivar.

• Teritoriul actualului stat 
Bolivia, aflat în partea centrală 
a Americii de Sud, a fost locuit 
in epoca precolumbiană de tri
buri amerindiene. în secolul al 
XV-lea a făcut parte din strălu
citul imperiu al incașilor. Con
chistadorii spanioli și-au insta
lat aici dominația după perioada 
1535—1538.

• Cu o suprafață de 1 098 581 
kmp și o populație de aproape 

5 200 000 locuitori, Bolivia se con
stituie în trei zone naturale, cu 
fizionomie geografică distinctă. 
Este vorba de Altiplano (inaltul 
podiș andin închis de lanțul 
muntos al Anzilor, cu aspect de 
cimpie vălurită și cu antici vul
cani stinși, acoperiți de zăpadă), 
regiunea transandină și cîmpia 
tropicală din sudul țării. La ră
sărit se află cimpia joasă și 
mlăștinoasă a Amazonului, prin-

cipalele ape ce străbat teritoriul 
Boliviei făcind parte din bazinul 
Amazonului sau al fluviului Pa
raguay. în nordul țării, Ia grani
ța cu Peru, se află lacul Titicaca, 
la 3 812 m altitudine, cel mai 
inalt Iac navigabil din lume.

• Deși Bolivia posedă însem
nate bogății minerale — locul al 
doilea în lume în ceea ce priveș
te zăcămintele de cositor, zăcă
minte de gaze naturale conside
rate drept cele mai bogate de

pe continentul latino-american, 
petrol, fier, plumb, zinc, antimo
niu, aur și argint — două treimi 
din populația activă a țării este 
ocupată în agricultură. Alături 
de plante specifice climei tropi
cale și subtropicale (trestie de 
zahăr, tutun, arahide, cafea, 
cacao) se cultivă, de asemenea, 
grîu, porumb, orz, orez. Impor
tantele rezerve minerale asigu
ră, însă, 98 la sută din expor
turile țării.

D. I.

Bombardament israelian
asupra Libanului

BEIRUT. — Nave militare și 
unități de artilerie israeliene 
au bombardat, în cursul nopții 
de luni spre marți, cazărmile 
armatei libaneze din orașul Tyr 
și taberei de refugiați palesti
nieni El-Baas din vecinătate, 
anunță un comunicat al Minis
terului Apărării al Libanului. 
Au fost uciși patru ofițeri liba
nezi și un al cincilea a fost 
rănit.

Un purtător de cuvînt pales
tinian a precizat că printre re- 
fugiații palestinieni s-au înre
gistrat 5 morți și 10 grav răniți 
și că, odată cu armata libaneză, 
la respingerea atacului israe
lian au participat și luptători 
palestinieni. El a adăugat, că, 
marți dimineața, un grup pales
tinian acționînd în interiorul 
Israelului a atacat cu rachete 
așezarea israeliană Kiryath 
Shmoneh.

TEL AVIV — Armata Israe- 
liană a lansat, în cursul nopții 
de luni spre marți, un raid pe 
teritoriul Libanului, împotriva 
unei baze palestiniene, situată 
în apropiere de tabăra de refu- 
giați palestinieni El-Baas, de 
lingă orașul Tyr, a anunțat un 
purtător de cuvînt miîitar israe
lian. El a adăugat că au fost 
distruse ' ’ 
că mai multi luptători palesti
nieni au fost uciși sau răniți.

Un alt comunicat israelian 
afirmase anterior că, luni, o pa
trulă israeliană a interceptat un 
grup de trei palestinieni care 
încercau să se infiltreze venind 
din Liban, pe teritoriul Israelu
lui, în zona de vest a Galileei.

în sfirșit, un ultim comunicat 
militar israelian, informează că, 
marți dimineața, așezarea Ki- 
ryath Shmoneh din nordul Is
raelului a fost bombardată cu 
rachete.

obiective militare și
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din fariIcsocialiste

Kosice - ritmurile
dinamice ale dezvoltării

D
e cum am trecut 
prin punctul de 
frontieră Hraniiină, 
mi s-au dezvăluit, 
lin fuga autocaru
lui, frumusețile Slo

vaciei de răsărit, regiune în
zestrată cu o natură variată și 
interesantă, cu obiective istori
ce și moderne demne de re
ținut. După 25 km am intrat pe 
porțile primului oraș întilnit în 
cale — Kosice.

AI cincilea oraș ca mărime al 
țării, Kosice s-a înfiripat în 
jurul unui nucleu istoric al
cătuit din clădiri în stilul gotic 
și al renașterii, palate în stil 
clasicist, resturi de fortificații. 
Centrul de greutate îl constituie 
construcția monumentală în stil 
gotic a catedralei Sf. Alzbeta 
(Elisabeta) construită de Ia 
sfîrșitul secolului al XIV-lea și 
pînă Ia începutul secolului al 
XVI-lea.

Ultimele decenii ale orașului 
înscriu cu litere de aur un mo
ment semnificativ — anul 1945 
cind aici s-a instalat guvernul 
provizoriu și tot aici s-a elabo
rat „Programul de la Kosice". 
Casa în care s-a proclamat în 
1945 programul de reconstrucție 
a Cehoslovaciei postbelice este 
acum monument național. O în
cadrează din mai multe unghiuri 
alte cîteva așezăminte culturale 
care înmănunchează zestrea de 
tradiție diversificată a orașului 
propriu-zis ca și a întregii re
giuni : Muzeul Slovaciei de ră
sărit, Muzeul tehnic și Galeria 
de pictură a Slovaciei estice.

Koăice se prezintă astăzi ca 
baza industriei metalurgice și 
a construcțiilor de mașini din 
întreaga Slovacie. Acest centru 
administrativ al regiunii a de
venit o puternică citadelă in
dustrială care atrage pe șantie
rele muncii constructive mii și 
mii de tineri din toate colțurile 
Slovaciei. In 1961 orașul număra 
doar 80 000 de locuitori ; el are 
în prezent peste 170 000 locui
tori. O vizită la marele com
binat metalurgic, care ocupă Ia 
Kosice un perimetru deosebit, 
este pe deplin edificatoare. El 
absoarbe eforturile a nu mai 
puțin de 23 000 persoane antre
nate intr-un proces de muncă

neîntrerupt. însoțitorii noștri ne 
furnizează cele mai proaspete 
date privind coordonatele pro
ducției combinatului. în 1974 va
loarea producției totale a atins 
cifra record de 8 miliarde co
roane, el aducîndu-și în felul 
acesta contribuția sa la crcște- 

bazei tehnico-materiale a

Slovaciei. Uriașul combinat me
talurgic din Koăice este rodul 
importantelor eforturi de inves
tiții, în Slovacia, cifrate la 500 
miliarde coroane în perioada 
1948—1973, dintre care 70 la sută 
au intrat in sfera industrială. 
Pentru tot acest interval de 
timp sînt caracteristice schim
bările structurale in produc
ția industrială a Slovaciei, ra
murile cele mai dinamice de
venind metalurgia, construcțiile 
dc mașini (unde producția s-a 
mărit de 30 de ori între 1948 și 
1972) și industria chimică (unde 
producția a crescut de 35 de ori 
in aceeași perioadă de timp).

Interlocutorii noștri ne relevă 
rolul crescînd al economiei 
slovace raportînd-o la realiză
rile obținute pe plan național. 
Uzinele slovace au produs anul 
trecut 99 la sută din producția 
țării de feroaliaje, 66 la sută din 
cea de lagăre cu rulmenți, 65 
la sută din producția de mașini 
de fasonat, 51 la sută din pro
ducția de vagoane de marfă și,

nu în ultimul rind, 100 Ia sută 
din producția de aluminiu, 
nichel, televizoare și frigidere,

n tur al orașului 
ne-a permis să cu
noaștem noutățile 
edilitare : zeci de 
clădiri ridicate pe 
peluzele 

cu maci, Incăpătoarea 
unsprezece nivele ale 
„Slovan", unul dintre 
mari și moderne ale 
centre de odihnă și 
bine amenajate, instituții șco
lare și publice care satisfac exi
gențele vieții moderne. Primele 
impresii despre Cehoslovacia 
care au prins relief la Kosice 
aveau să se îmbogățească de-a 
lungul unui traseu de sute de 
kilometri prin zeci de orașe și 
sate și să-mi cimenteze con
vingerea că oamenii acestei țări 
pun in valoare cu cea mai mare 
grijă posibilitățile fiecărei par
cele de pămînt.

DOINA TOPOR

înflorite 
gară, cele 
hotelului 
cele mai 
Slovaciei, 

sportive

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Sala 
17,15; 20,15)

PIAF : Scala 
13,45; 16; 18,30; 
9,15; 11,30.; 12,45; 
Favorit (orele 9,15; 11,30: 13,45; 16; 
8.15; 20.30), Grădina Dinamo
(ora 20).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN LARAMIE : Lucea
fărul (orele 9; 11.15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 8,45; 
11; 13.15; 16,15; 18.30: 20,45). Gră
dina București (ora 20).

MUNTELE ASCUNS : Lurtilna 
(orele 9,15; 11.15: 13,30: 16; 18; 20).

LANȚURI : Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9: 11,15: 13.30; 16; 18.15; 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PAVLINKA : Bucegi (orele 16; 
18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Central (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,15: 20,45), Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45: 18: 20,15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20), Grădina Luceafărul (ora 20), 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

Palatului

(orele 9,15;
21), Capitol 

16; 18,15:

(orele

11,30; 
(orele 
20,30),

INCREDIBILELE
ALE UNOR ITALIENI 
Timpuri Noi (orele 9; 
15.45; 18: 20.15).

INFRINGEREA LUI ___
KISON : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20),
Grădina Modern (ora 20,30).

DIN COPILĂRIA MEA : Unirea 
(orele 16; 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20), Tomis (orele 
8.30: 10,45: 13; 15,15; 17.30; 19.45), 
Grădina Aurora (ora 20,15). Gră
dina Tomis (ora 20,30).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira 
(ora 20).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Grivita-(orele 9; 11.45; 14,30; 17.15; 
20), Volga (orele 9.30; 12; 15; 17,30; 
20), Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20,15).

NU TE VOI IUBI : Drumul 
Sării (orele 15,30: 18; 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Doina (orele 11; 14; 17; 20 : pro
gram pentru copii — ora 9,45).

MARELE CIRC : Ferentari 
15.30: 18: 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR 
CROSS CREEK : Giuleștl

AVENTURI 
IN RUSIA : 
11,15; 13,30;

L. WIL-

(orele

DIN 
(orele

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

BRIGADA DIVERSE 
TĂ : Cotroceni (orele 
20).

CEI MAI FRUMOȘI . 
reasca (orele 9; 11,15; 
18.15; 20,30).

toamna BOBOCILOR i Pacea 
(orele 15,30: 17.45; 20).

TATĂ DE DUMINICA 5 Crîngași 
(orele 16: 18,15).

SPERIETOAREA : Viitorul (ore
le 15.30: 18: 20).

TRANDAFIRUL NEGRU ! Moși
lor (orele 15,30: 18).

PIRAȚn DIN PACIFIC — INSU
LA COMORILOR : Popular (orele 
15,30: 19).

KIT IN ALASKA i Cosmos (orele 
15,30: 18; 20,15).

MIHAI VITEAZUL : Flacăra 
(orele 15,30: 19).

LEGEA PRERIEI : Arta (orele 
15,30; 17,45; 20). Grădina Arta (ora 
20.15).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Vițan (orele 15,30; 18).

ULTIMUL CARTUȘ : Rahova 
(orele 16; 18).

INVINCIBILUL LUKE : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

aeroportul s Stadionul 
Steaua (ora 20).

ÎN ALER- 
14; 16; 18;

ANI : Flo- 
; 13,30; 16;

STEAUA DE TINICHEA : Sta
dionul „23 August" (ora 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Grădina Festival (ora 20).

TEROARE PE „BRITANNIC" 8 
Grădina Bucegi (ora 20).

AI GREȘIT, INIMĂ I : 
Unirea (ora 20).

LUMINILE RAMPEI S 
Titan (ora 20).

CINTECELE MARH î 
Vitan (ora 20).

Grădina

Grădina

Grădina

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 

vacanță ; „Stiletul" (VI). 10,30 Me
ridiane literare. 11,25 Muzică 
ușoară — de la clasic la modern 
cu formația Jolt Kerestely. 11,40 
Drumuri in istorie. De la cetatea 
Orația la Curtea Veche. 12,00 
Telex. 12,05 închiderea programu
lui. 16,30 Teleșcoală. Atlas geo
grafic : Itinerar școlar în Banat. 
17,00 Telex. 17,05 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto.
17.15 Tragerea pronoexpres. 17,25 
Mult e dulce și frumoasă... 17,50 
Din lumea plantelor șl animalelor.
18.15 Cinstire muncii socialiste.

Concert-spectacol de cîntece șl 
versuri, organizat de Radiotelevi- 
ziunea Română și Consiliul jude
țean al sindicatelor Ialomița, la 
Clubul C.F.R. Fetești (partea I). 
19,00 Tribuna TV. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Investi
țiile, de la studiul tehnlco-econo- 
mlc la parametrii finali. 20,30 
Publicitate. 20,35 Telecinemateca : 
„Nimeni nu știe nimic" — o pro
ducție a studiourilor cehoslovace. 
21,50 Opereta pe litoral. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.
PROGRAMUL II

20.00 Pagini de umor : Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea. 20.25 
Orchestre simfonice din țară. Fi
larmonica „Banatul" din Timișoara 
și Orchestra simfonică a Conser
vatorului „George Enescu" din 
Iași. 21,15 Telex. 21.20 Studio ’75. 
Emisiune realizată de studenții de 
la I.A.T.C. 21,45 Roman-foileton : 
„Și totuși se învirtește". Episodul 
2. 22,30 închiderea programului.

Teatrul Giuleștl (la Parcul Tea
trului Giulești) : NOPȚI DE 
VARĂ — Spectacol de sunet și 
lumină — ora 20,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : UN BĂIAT 
DE ZAHĂR... ARS — ora 19,30; 
(Grădina Boema) : ÎN GRĂDINA 
BUCURIILOR — ora 19,30.
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