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La ordinea 

zilei: RECONSTRUCȚIA!
HUNEDOARA:

Suplimentar-zeci de mii
de tone otel

Ing. Costache TROTUȘ
directorul general al Combinatului siderurgic din Hunedoara

Siderurgiștiî hunedoreni 6-au ali
niat cu întreaga lor energie și capa
citate productivă în acțiunea gran
dioasă de redresare economică, 
în ciuda apariției unor greutăți în 
aprovizionarea tehnico-materială, din 
cauza avarierii unor căi de comu
nicație, valoarea producției marfă 
realizată în combinat în primele 5 
luni ale acestui an a depășit cu peste 
75 milioane lei pe cea planificată, o 
pondere importantă deținlnd-o, în a- 
ceastă depășire, producția suplimen
tară obținută in luna mai. S-au pro
dus peste plan circa 7 300 tone de 
cocs metalurgic, circa 8 400 tone de 
oțel, din care oțeluri aliate aproape 
3 700 tone, aproape 8 000 tone de 
laminate. în luna mai, bunăoară, cu 
excepția secțiilor de calcar, care nu 
și-au putut îndeplini sarcinile de plan 
din lipsă de vagoane, toate secțiile 
combinatului și-au respectat angaja
mentele asumate în întrecerea socia
listă. Au fost onorate toate contrac
tele economice, în ultimul timp ex- 
pediindu-se chiar în avans, la cere
rea unor beneficiari — Combinatul 
siderurgic din Reșița, uzina „Lami
norul" din Brăila, uzina de țevi „Re
publica" din București, uzinele de 
tractoare și cele de autocamioane din 

.J'-așov, uzina de utilaj petrolier „1
ai" din Ploiești, Uzina de vagoa- 

.s din Arad sau Fabrica de rulmenți

din Bîrlad — peste 6 500 tone de la
minate. Au fost respectate integral 
și clauzele contractelor externe, unor 
beneficiari de peste hotare livrîndu- 
li-se mai înainte anumite produse, 
în sfîrșit, în acest an au fost sau 
sînt în fază avansată de asimilare în 
fabricație 5 noi mărci de oțeluri , 
pentru cazane cu abur de perfor
manță ridicată și productivitate ma
re, pentru țevile fierbătoare și supra- 
încălzitoare, pentru arcuri cu rezis
tență superioară (produs care se ex
portă) sau oțelul îmbunătățit pentru 
țevi (care, de asemenea, se exportă). 
Trebuie precizat că toate aceste rea
lizări au fost însoțite de depășirea 
indicatorului planificat de eficiență, 
beneficiul : în primele 4 luni, com
binații’ nostru a obținut beneficii su
plimentare de peste 19 milioane lei.

Desigur, la baza acestor rezultate 
se află numeroși factori. Am să mă 
refer însă doar la cîțiva dintre ei. 
Sporurile de producție au ca princi
pală explicație depășirea productivi
tății muncii cu circa 1 690 lei pe fie
care salariat. Acest plus de produc
tivitate s-a obțitiut mai ales prin mai 
buna folosire a utilajelor. S-a pus un 
mal mare accent pe supravegherea 
din ’mers a furnalelor și a cuptoa
relor. întreținerea curentă, la cald.

(Continuare în pag. a III-a)

EFORTURILE PENTRU REFACERE 
SI NORMALIZARE

NU CUNOSC ZILE DE REPAOS
Ieri, în fabrici și uzine, pe ogoare, sute de mii de 

oameni ai muncii au lucrat cu abnegație și dăruire

Ca șl in duminicile precedente, sute de mii de oameni ai muncii de pe 
tntreg cuprinsul țării au transformat ziua de odihnă in zi de muncă, hotăriți 
ca prin realizările lor să contribuie la recuperarea grabnică a pierderilor pro
vocate de calamitățile naturale, la asigurarea condițiilor pentru realizarea cu 
succes a planului pe acest an. Redactorii șl corespondenții noștri ne-au re
latat ieri numeroase vești despre munca rodnică, plină, de abnegație, desfă
șurată în fabrici și uzine, ca și pe ogoare.

BUCUREȘTI : La
întreprinderea de pro
duse din ceramică fină 
pentru construcții s-a 
lucrat cu toate schim
burile. Pe directorul 
întreprinderii, ing. 
Marin Cristea, l-am 
întilnit într-una dintre 
secții.

— După cum vedeți 
— ne-a spus dînsul — 
șl azi se muncește in
tens. în cele 4 du
minici lucrate pînă 
acum s-au realizat 
1 120 garnituri de 
obiecte sanitare pen
tru echiparea a tot a- 
titea apartamente, 
6 000 mp de placaj ce
ramic, 4 000 mp de 
plăci din faianță, 5 600 
mp de plăci din gre
sie și 160 tone de tu
buri de canalizare din 
gresie.

în cinci sectoare 
principale ale Combi
natului de confecții și 
tricotaje au lucrat 
ieri, timp de opt ore, 
peste 2 500 de munci
tori și tehnicieni. S-a 
realizat o producție în 
valoare de aproxima
tiv două milioane lei. 
„îmi petrec a doua 
duminică la locul de 
muncă — ne-a spus 
muncitoarea Ioana 
Chlrică din secția 7 
confecții-tricotaje — 
șl sînt convinsă că e- 
fortul întregului popor 
se va oglindi In grab
nica redresare a eco
nomiei".

CLUJ : Aici, în ora
șul de pe Someș, s-a 
lucrat ieri în 15 între
prinderi șl organizații 
economice. în jurul o- 
rei 7, pe poarta Uzi

nei mecanice de ma
terial rulant au ieșit 
In prima cursă de pro
bă două locomotive, 
conduse de mecanicii 
Dionisie Peter și Ni
colae Mureșan. In ca- 
zangerie, zgomotul 
perforatoarelor a pu
tut fi auzit toată ziua. 
„Pentru a veni in 
sprijinul zonelor ca- 
lamitate — ne spune

Teodor Lazăr, ingine
rul șef al uzinei — 
am reparat o presă și 
am confecționat 200 
cupe de elevator pen
tru întreprinderea 
„Refractara" din Dej. 
am uscat motoare e- 
lectrice de la Depoul 
C.F.R. — Dej și am

(Continuare 
în pag. a II-a)

Ieri Ia ora 6,30, aproape 450 de salariați ai 
Uzinei de mașini electrice din Capitală s-au 
prezentat Ia locurile lor de muncă. A fost 
realizată o producție in valoare de aproxi
mativ 500 000 Iei. în fotografie : un grup de 
muncitori înainte de a intra în „schimbul du

minical"
(Foto : M. Cioc) |

1N JUDEȚUL MUREȘ

Vor fi recuperate toate
pierderile de producție 
pricinuite de inundații

Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
COMITETUL JUDEȚEAN MU

REȘ AL P.C.R. a trimis COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă în care se spune : După 
zile de dramatică Încleștare cu sti
hiile dezlănțuite, în care s-au în
scris file de bărbăție și eroism, oa
menii muncii din județul Mureș — 
români, maghiari, germani — uniți 
intr-o indestructibilă frăție, mun
cesc fără răgaz, zi și noapte, pentru 
a înlătura distrugerile din zonele 
calamitate și a reda vieții pulsul 
obișnuit. Comitetul județean de 
partid a analizat. Împreună cu con
ducerile întreprinderilor și instituți
ilor, urmările calamităților, stabi
lind măsuri concrete pentru reintra
rea în producție a celor 40 de în
treprinderi avariate, cu 114 secții. 
Muncind cu abnegație și dăruire, 
oamenii muncii din județ, în frunte 
cu comuniștii, au redat pînă in 
prezent activității productive 39 de 
întreprinderi cu 108 secții. Dintre 
acestea, 32 întreprinderi cu 97 sec
ții lucrează la întreaga lor capaci
tate. Au fost redate circuitului eco

nomic două cuptoare de carbid la 
Combinatul chimic din Tirnăveni, 
rețelele electrice, drumurile și alte 
obiective de mare importanță, care 
condiționează funcționarea normală 
a unităților economice din județ.

Totodată, colectivele de muncă ale 
întreprinderilor care au avut mai 
puțin de suferit sau nu au fost lo
vite de inundații s-au angajat să 
dea peste plan o producție în va
loare de 120 milioane lei. Punind în 
valoare noi surse de energie umane 
și materiale, pînă Ia sfîrșitul anu
lui în județul Mureș vor fi recupe
rate toate pierderile de producție 
cauzate de revărsarea apelor.

în încheierea telegramei se spu
ne : Dovedind nețărmurită dragoste 
și atașament față de partid și po
por, față de nobila cauză a socia- 
lișmului și comunismului, vă asi
gurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că locuitorii județului 
Mureș, mobilizați de organele și 
organizațiile de partid, vor face to
tul pentru dezvoltarea continuă a 
economiei noastre naționale, pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

La posturile de radio și televiziune
IN JURUL OREI 15,45 TRANSMISIUNE DIRECTĂ DE 

LA SOSIREA LA PARIS A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, CARE LA IN
VITAȚIA PREȘEDINTELUI GEORGES POMPIDOU, VA 
FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN FRANȚA.

Ancheta „Scînteii“ privind

UZINA METALURGICA DIN IAȘI. Colectivul acestei unităji industriale și-a suplimentat recent angajamentele 
initials cu 9 milioane lei, atît la producția-marfâ, cit și la producția-marfă vîndutâ și încasatâ, ceea ce se 

va concretiza, în final, în realizarea a 1 600 tone de țevi sudate (Foto : Gh. Vințliă)

Din perspectiva marii înfruntări 
cu urgia apelor

IZVORUL FORȚEI DE NEBIRUIT
A POPORULUI

Țara trăiește în aceste zile mo
mente de activitate intensă, clocoti
toare. Răspunzi nd ca un singur om 
chemării partidului, întregul nostru 
popor și-a mobilizat forțele în uria
șul efort pentru refacere, pentru în
lăturarea cit mai grabnică a efec
telor calamităților naturale. Numai 
în județul nostru, pierderile estimate 
pînă acum se ridică la 240 milioane 
lei ; nu există sector al vieții econo
mice, edilitare și sociale care să nu 
fi fost grav afectat. Zilele, săptămî- 
nile de grea încercare prin care am 
trecut, ca și perioada eforturilor de 
reconstrucție în care am pășit au 
relevat pregnant marea forță de mo
bilizare și capacitatea organizatorică 
a organizațiilor de partid, care s-au 
situat cu hotărîre și energie de neîn- 
frînt în fruntea acțiunilor de stăvi
lire a năvalei apelor, de salvare a 
vieților omenești și a bunurilor ma
teriale, iar apoi în primele rînduri 
ale acțiunilor vizînd concentrarea în
tregului potențial uman și material 
pentru normalizarea vieții economice 
și sociale. Reacția lor promptă, or
ganizată, a făcut ca tributul plătit 
calamităților să fie pe cit posibil di
minuat. Putem afirma cu deplin te
mei că examenul de inaltă exigență 
cu care organizațiile noastre de par
tid de la orașe și sate au fost con
fruntate în bătălia împotriva apelor 
dezlănțuite și. apoi, in lupta pentru 
reluarea în ritm normal a întregii 
activități economice, acest examen a 
confirmat o dată mai mult, în con
diții excepționale, capacitatea lor de 
a-și îndeplini rolul de forță dinami
zatoare a maselor, de a cimenta uni
tatea lor de voință și de acțiune.

Cu mai puțin de o săptămînă îna
inte de revărsarea pustiitoare a ape
lor, participam la adunări populare 
în care oamenii își aminteau cu emo
ție, în cadrul manifestărilor consa
crate aniversării Zilei Victoriei, de 
acea impresionantă mobilizare a 
energiei poporului ca răspuns la lo
zinca lansată de partid : „Totul pen
tru front, totul pentru victorie". Și 
lată că ne-a fost dat ca, la un sfert 
de veac de la acele evenimente, să 
se abată asupra noastră cu o furie 
nemaiintîlnită calamități care au pri-

Băiuț SÎRBU
secretar al Comitetului județean Alba 

al P.C.R.

cinuit distrugeri și pagube mari. în 
aceste împrejurări, s-a dovedit încă 
o dată, în mod strălucit, capacitatea 
partidului nostru de a-și realiza mi
siunea istorică de forță conducătoare 
a societății socialiste,

Chemarea, „Totul penjju refacere, 
totul pentru normalizarea vieții eco
nomice și sociale" a jucat rolul de 
catalizator al voinței. Nici nu rein- 
traseră în matcă Mureșul și Tîrna- 
vele, că organizațiile de partid tre

cuseră de acum la mobilizarea fie
cărui colectiv în acțiunea pentru re
luarea producției in întreprinderile 
avariate. în felul acesta a fost posibil 
ca, printr-o maximă încordare a for
țelor, să fie repuse în funcțiune în 
numai 10 zile Uzina de produse sodi
ce din Ocna Mureș, Fabrica de în
călțăminte „Ardeleana" din Alba lu- 
Iia, secția de binale a Combinatu
lui de prelucrare a lemnului din 
Blaj, ca și celelalte întreprinderi a- 
variate, cea mai mare parte a aces
tora revenind la ritmul de producție 
normal.

Capacitatea organizatorică a comi
tetelor orășenești și comunale de 
partid, a organizațiilor de partid din 
unitățile industriale și agricole și-a 
găsit o sugestivă reflectare în cal-

(Continuare în pag. a III-a)

Deschiderea Festivalului 
filmului balcanic

La Mamaia a avut loc, ieri seara, 
deschiderea festivă a celei de-a doua 
ediții a Festivalului filmului balcanic, 
organizată sub egida Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și a Co
misiei Naționale Române pentru 
UNESCO. La festival participă de
legații de cineaști din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia, 
care vor asista, timp de șase zile 
(între 14 și 19 iunie), la trecerea în 
revistă a unor filme de lung și de 
scurt-metraj, reprezentative pentru 
producția mai recentă a cinemato

grafiilor respective ; vor avea Ioc, da 
asemenea, întîlniri, discuții pe pro
bleme ale creației și colaborării ci
nematografice.

Declari nd deschis festivalul, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă 
și președinte al Comitetului celui 
de-al doilea Festival al filmului balca
nic, a dat citire mesajului adresat 
participanților de președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer.

Mesajul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

CALITATEA
UNOR PRODUSE LACTATE
După cum se știe, în re

petate rînduri, conducerea 
de partid și de stat a dat 
indicații ample privind 
respectarea condițiilor de 
calitate. De altfel, nume
roase documente de partid, 
legea privind asigurarea și 
controlul calității produse
lor, legea contractelor e- 
conomice, ca și recenta ho- 
tărire privind îmbunătăți
rea prețurilor de cumpă
rare a animalelor și pro
duselor animaliere trasea
ză sarcini exprese privind 
calitatea produselor, obli
gatorii pentru fiecare pro
ducător în parte. Toate a- 
cestea atestă grija partidu
lui și statului pentru asigu
rarea urrei bune aprovizio
nări a tuturor oamenilor 
muncii cu mărfuri de bună 
calitate. Eforturile indus
triei și comerțului pentru a 
oferi cumpărătorilor produ
se de calitate — chiar in 
condițiile grelei încercări 
la care am fost supuși — 
sînt remarcabile. Ele se în
scriu în tabloul intensei 
activități depuse de între
gul popor pentru normali
zarea vieții economice și 
corespund intereselor ge
nerale, atit ale cetățenilor, 
cit și ale întreprinderilor. 
Aceasta este tendința glo
bală, determinantă, a acti
vității producătorilor. Din 
păcate, se mai manifestă 
insă și unele abateri de 
la normele de calitate, care

în contextul actual își evi
dențiază și mai deplin no
civitatea socială, caracterul 
dăunător, de netolerat. Dar 
să ne referim la citeva as
pecte concrete.

Zilele trecute, la Inițiati
va redacției noastre, in
spectori ai inspectoratului 
sanitar de stat și ai celui 
zooveterinar au întreprins 
un larg sondaj în mai mul
te magazine alimentare din 
Capitală. Subiectul anali
zei : laptele și smîntîna 
produse de Industria lap
telui București. Tema : ca
litatea, măsura în care 
conținutul în grăsime și 
gradul de aciditate ale a- 
cestor produse de cerere 
curentă corespund standar
dului. îi însoțim pe cei 
plecați în sondaj.

...Ora 8.30. Magazinul 
„Delta Dunării", bine apro
vizionat. strălucind de cu
rățenie, oferă cu generozi
tate, într-o formă atrăgă
toare, o gamă largă de pro
duse alimentare. Ne oprim 
la raionul de lactate.

Luăm un bidon abia 
venit de la I. L. Bucu
rești, desfacem sigiliul și 
luăm o probă, cu respec
tarea tuturor prevederilor 
Rezultatul analizei de la
borator : smîntîna de 20 
lei/kg are conținutul în 
grăsime 27 la sută, în loc 
de 30 la sută cit prevede 
standardul 7001/1964.

O excepție ? Proba de

smfntînă la pahar luată din 
același magazin are 24 la 
sută grăsime, în loc de 25 
la sută. Proba de lapte de 
2,30 lei/litrul luată la ma
gazinul „Mezeluri-brînze- 
turi“ din bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej nr. 21 are conți
nutul în grăsime de numai 
1,7 la sută (față de 2 la 
sută), cea de 3 lei/litrul — 
numai 2,8 la sută (față de 
3 la sută), proba de smîn- 
tînă de 16 lei/kg, luată la 
același magazin are, în loc 
de 25 la sută grăsime, doar 
22,5 Ia sută ! Rezultatul 
primei zile de investigații : 
din opt probe de lapte și 
smîntînă predate laborato
rului. șase au fost necores
punzătoare, avînd conținu
tul in grăsime sub preve
derile standardului.

Continuăm sondajul ci
teva zile la rind in mai 
multe unități. Situația pare 
să fie ceva mai bună. Din 
circa 45 de probe analiza
te, 8 (aproape 18 Ia sută) 
n-au corespuns condițiilor 
de calitate ; acestea aveau 
între 1 și 4 procente mai 
puțină grăsime, iar acidita
tea mai mare decit cea 
admisă, mergînd chiar pină 
Ia dublu. Numai opt, e pu
țin — s-ar putea spune. 
Dar este vorba de probe 
luate prin sondaj și care 
reprezintă deci loturi, can
tități importante. De vre
me ce standardul nu per

mite o asemenea încălcare a 
indicatorilor de bază ai ca
lității laptelui și smîntînei, 
expedierea spre magazine 
a acestor produse, ca și co
mercializarea lor con
stituie nu numai abateri de 
la norme, ci și încălcări gra
ve ale unor importante 
hotărîri de partid și de stat 
privind respectarea calită
ții produselor.

Afirmația noastră nu 
este cu nimic exagerată. 
Dovada cea mai elocventă 
o constituie rezultatele 
sondajelor efectuate de in
spectoratul zooveterinar 
pe o perioadă mai mare 
de timp Iată citeva exem
ple din ultimele luni :

— La data de 3 martie 
1970 s-au luat șase probe 
de smîntînă : din acestea 
patru aveau doar 21 la sută 
grăsime, a cineea — 23, iar 
a șasea 24 (față de 25, cît 
este prevăzut în STAS).

— 2 aprilie — două probe 
de lapte dulce, cu 1,8 la 
sută grăsime (față de 2 la 
sută).

— 9 aprilie — o probă de 
smîntînă, cu 23 la sută gră
sime (în loc de 25 la sută).

— 10 aprilie — o probă 
de smîntînă — aceeași si-

George POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)

în numele guvernului român, 
salutîndu-i pe participanții la cea 
de-a II-a ediție a Festivalului fil
mului balcanic, doresc să îi asigur 
de faptul că România găzduiește 
cu plăcere această acțiune impor
tantă pe planul relațiilor culturale 
dintre țările noastre.

Pentru noi, satisfacția de a ne 
aduce contribuția la manifestări 
rodnice în întărirea prieteniei din
tre popoarele balcanice, sau de a 
le iniția, a devenit tradițională. 
Iată de ce atribuim acestui festi
val semnificația unui eveniment 
de seamă în suita de întîlniri din
tre reprezentanți ai vieții social- 
politice, economice, științifice sau 
culturale din Balcani. Aceasta este 
o expresie a politicii generale a 
guvernului român în ceea ce pri
vește relațiile de bună vecinătate 
dintre țările noastre. Decisă să a- 
ducă contribuția sa la eforturile 
depuse de omenire pentru destin
dere și pace, România este con
știentă că un climat de înțelegere 
și colaborare în Balcani constituie 
o condiție de seamă la înfăptuirea 
dezideratului major al securității, 
atît în Europa, cît și în lume.

Nu putem ignora faptul că unul 
dintre factorii de mare importanță

★
în continuare, a luat cuvîntul acad. 

Andrei Oțetea, președintele Comisiei 
naționale române pentru UNESCO. 
Scriitorul Mircea Sîntimbreanu, di
rector general al Centrului Național 
al Cinematografiei și director al ac
tualei ediții a festivalului, i-a pre
zentat apoi asistenței pe conducătorii 
delegațiilor de cineaști din țările bal
canice participante la festival.

După festivitatea inaugurală a în
ceput programul propriu-zis de pro
iecții cinematografice. Conform regu
lamentului, în prima și ultima zi 
sînt prezentate realizări ale cinema
tografiei din țara gazdă. Duminică 
seara, după intonarea imnului de stat

pentru apropierea popoarelor, pen
tru o mai bună cunoaștere a aspi
rațiilor lor și, deci, de înțelegere 
este cultura. în acest context, cine
matografia, arta care poate da via
ță cu atîta expresivitate realități
lor umane, are de adus o contri
buție de seamă.

Aceasta mi se pare că este ?! ra
țiunea pentru care, la recomanda
rea comisiilor naționale UNESCO, 
întrunite la București, cinemato
grafiile din țările balcanice au ho- 
tărît să organizeze festivaluri pe
riodice ale filmului artistic și do
cumentar.

Sperăm că ediția a II-a a Festi
valului filmului balcanic va con
stitui un bine venit prilej de cu
noaștere și apropiere în eforturile 
de a realiza opere de artă, lucru 
care va servi întăririi cooperării și 
prieteniei dintre țările noastre.

Urez succes festivalului, îmi 
exprim convingerea că el poate 
deveni un moment important pe 
drumul cooperării și colaborării 
prietenești a oamenilor de cultură 
— mesageri ai dorinței de apropie
re și cunoaștere dintre popoarele 
noastre, pentru întărirea păcii și 
securității internaționale.

★

al țării noastre, în fața delegațiilor 
oficiale și a unui numeros public 
a rulat filmul „Castelul condamna- 
ților", în regia lui Mihai Tacob, pre
cedat de un program de scurt-me- 
traje românești : „Ore tragice, ore e- 
roice" (regia Ion Visu), „Cîntecele 
Renașterii" (regia Mirel Ilieșu), „Por
țile luminii" (regia Mircea Popescu) 
și „Sărutări" (regia Ion Popescu- 
Gopo).

Cu prilejul des-hiderii festivalului, 
președintele Consiliului popular al 
județului Constanța, Petre Ionescu, a 
oferit un cocteil în cinstea partici
panților.
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LINIA FERATĂ
Înseamnă viață

Nodul de 
Bărboși, 
garnituri vin și pleacă, a- 
duc Galațiului cocs pen
tru furnale, utilaje, mo
toare ; duc de aici tablă 
și oțel, sleburi, țesături, 
prefabricate, zeci și zeci 
de produse ale acestei im
portante cetăți a industriei 
noastre. Tabloul, atit de 
obișnuit de altfel, îți su
gerează cursul normal al 
legăturilor vitale cu pulsul 
economic al Întregii țări. 
De auroape 20 de zile Insă, 
Galațiul este racordat la 
fluxul economiei pe o rută 
ocolită ; gîtulnd circulația 
normală, apele Șiretului au 
spart în cîteva locuri ma
gistrala feroviară. Pentru 
repararea acesteia s-a dus 
în aceste zile, într-un ritm 
alert, o autentică bătălie.

„.Pornim, cu o locomotivă 
rare remorchează trei va
goane, spre podul de peste 
Șiret. Tn stingă, mîl. cim- 
pii necuprinse de mîl. Gal
ben, strălucind ca o piele 
întinsă în bătaia soarelui. 
..Aici au fost case. Aici au 
fost solarii Dincoace, ro
șiile așteptau să deie în 
pirg. Erau mai mari decît 
nuca". Fraze ce revin ob
sedant...

Alungem la pod. Șiretul, 
galben și el. potopit de 
soare, adună spre matcă a- 
pele revărsate peste ma
luri.

— Scade ?
— Scc.d» — crește, ne 

răspunde unul din mun
citorii ce vopsesc podul. 
S-a întrerupt doar o clipă; 
apoi, pensula prinde să a- 
lerge pe o nouă grindă.

Dedesubt, 
lele, 
dul. 
Sute 
zile, 
podurilor, 
lor feroviare avariate. Sute 
și mii de oameni, munci
tori, ostași, membri ai găr
zilor patriotice, muncesc 
zi și noapte. în condiții 
veritabilă luptă, pentru 
facerea magistralelor

cale ferată 
Garnituri peste

vîjîie șuvoa- 
Sus, se vopsește po- 
Lucrul curge normal, 
de oameni, în aceste 
lucrează la refacerea 

a magistrale»

de 
re
de

oțel, artere vitale ale or
ganismului economic, de
cisive pentru normalizarea 
întregii vieți.

Un fluierat scurt, și tre
nul din trei vagoane înțe
penește. Am ajuns la pri
ma ruptură a magistralei 
feroviare Galați-Brăila. 
Coborim. Apă în dreapta, 
apă în stingă. Orizont fără 
margini. Alb. dezolant, 
dacă n-ar fi cele două bul
dozere ce sparg zgomotos 
această împărăție acvatică, 
împing blocurile mari de 
piatră, răsturnate din va
goane, către abisul de ape 
deasupra cărora linia fe
rată parcă plutește. Șuvoa
iele perfide au mîncat pe 
dedesubt, au cărat zeci șl 
zeci de tone de piatră, în
treg ternsamentul pe o 
porțiune de 60 metri, para- 
lizînd de aproape douăzeci 
de zile 
arteră . . ___ . .
săpată de viitură. In mo
mentul 
lănțuirii, 
metri adîncime !

12 metri de ape. 
de groapă. 60 
hiatusuri în paralelele de r>- 
țel. și o cumplită foame de 
piatră. Vagoanele vin și 
pleacă. Aduc mereu : pia
tră, piatră, piatră.

— Am lucrat zi și noante. 
ne spunea maistrul Ion Bu- 
huceanu. Am adus grupuri 
electrice.

Părăsim vagoanele. Inu
tile aici. Ne suim într-o 
barcă *1 traversam fosta 
spărtură. Dacă întindem 
mîna, atingem firele telefo
nice. Pornim, pe teraaa- 
ment. spre Vădani. înaintea 
noastră, in cimnia albă, a- 
leargă magistrala de 400 kW 
Stîipii metalici au rezistat. 
Apa a mușcat însă, și aici, 
din terasament. 
adînc a rupt și 
fonic subteran.

Ajungem la 
doua spărtură, 
ce am trecut 
Vădeni. După ce am numă
rat zeci de vagoane cu po
rumb, cu produse ale fa-

această importantă 
feroviară. Groapa
năprnznic 

măsura
al dez- 
aici 12
12 metri 

metri dq

Apa din 
cablul tele-
cea 

Asta, 
prin

de-a 
dună 
stafia

brlcii de conserve. După 
ce am stat de vorbă cu un 
impiegat, Nicu Rizea, care 
se afla la datorie într-o 
gară Izolată de ape, cu trei 
frigidere puse „la uscat", 
cu o familie de sinistrați a- 
dăpostită, intr-un peisaj 
de ape, cu sute de butoaie 
sfărimate de terasamentul 
liniei ferate. Fabrica de 
alături — inundată. Serele, 
cireșii, căpșunii, piersicii 
— sub apă*

A doua spărtură are apro
ximativ 180 de metri. Linia 
e Încovoiată de violența 
puhoaielor. O unitate de 
militari, sub comanda că
pitanului Sergiu Lugojan, 
a bătut aid zi și noapte 
plloți de lemn, pentru un 
poci provizoriu. Sonetele 
au răbufnit cu lovituri 
adinei peste coclaurile 
inundate, 80 de plloți s-au 
înfipt în pămîntul de sub 
ape, pînă la 8 metri* Lucra 
rea s-a desfășurat intr-un 
ritm febril.' Cineva cere niș
te bărci Ușoare cu motor, 
pentru căratul piloțiior de 
lemn. Amănuntul, deloc 
simplu, în această foame 
de ambarcațiuni, a ajuns 
să fie rezolvat de primarul 
orașului Brăila, tovarășul 
Constantin Radu,

Iată și cea de-a treia 
spărtură. E cea mai mare : 
Bre 220 
adincă, 
te. se 
nea terasamentului. Și aici, 
inginerul Varga a cerut ne
contenit PIATRA.

Piatră, piatră, piatră.
Tntîlnim patru oameni ; 

traversează peste linia fe
rată o barcă Lingă ei, o 
dormeză, cîțiva sad 
grîu întinși la uscat, 
covor auriu, din care 
înfruptă vrăbiile.

— De unde veniți ?
— Din Vădeni. Ne-am 

văzut casele. Apele sint 
incă mari. Vedem că se 
lucrează la refacerea căii 
ferate. Noi n-am putea fi 
de folos Cumva ? Dacă e 
nevoie, scrieți-i și pe frații

toții
Vasile, 
Vor să 
ferată

m. O prăpastie 
cu liniile fura- 
cască in margi-

cu 
Un 
se

Ciocan. Sîntem cu 
gata să lucrăm.

Ștefan, Sandu, 
Dumitru Ciodan — 
fie de folos. Linia
Înseamnă viață și aici. Lup
ta pentru refacerea grab
nică a arterelor feroviare, 
desfășurată după un plan 
riguros, urmărit etapă cu 
etapă și cotă cu cotă, cere 
o largă concentrare de 
forțe, pasiunea, dăruirea 
și abnegația a mii de oa
meni. Căminele oameni
lor, fabricile, satele, toa
te sint legate de readu
cerea grabnică a vieții pe 
magistralele de ■ • •
ceastă bătălie 
șoară, în aceste 
organizat, febril 
nîe, cu o amplă 
de forțe tehnice

— Lucrarea de refacere 
costă aproximativ 12 mili
oane Iei — ne spune direc
torul tehnic al regionalei 
C.FR Galați, inginerul Ni
colae Dorica. Distrugerile 
au fost mari. Terasamentul 
— spălat pe 7 km. 125 mili
oane mc de apă au pre
sat pe „coloana vertebrală" 
a terasamentului care, 
pînă la urmă, a cedat în 
trei locuri. 60 000 tone pia
tră s-au consumat pentru 
repararea stricăciunilor, 
Ne-am străduit să scurtăm 
pe cît posibil timpul de în
trerupere al acestei foarte 
importante magistrale, pe 
care, în fiecare 24 de ore, 
erau transportate peste 
51 000 tone marfă.

în cîmnia de ape a Vă- 
denilor și Baldovineștilor, 
între cele două porturi 
dunărene surori, s-a dat în 
aceste zile o bătălie cura
joasă, îndrăzneață, pentru 
a reda cît mai repede în 
circulație această porțiune 
importantă a sistemului cir- 
culatoriu al țării.

Magistrala de oțel s-a re
făcut rapid. Oamenii au a- 
proptat. prin muncă indîrji- 
tă. clipa primelor curse ale 
mărfarelor și acceleratelor 
între Galați și Brăila.

iii» TANASACHE

Oțel. Â- 
se desfă- 
momente, 
și temei- 

învestitură 
și umane.

[forturi pentru refacere și normalizare
(Urmare din pag. I)

dat asistență tehnică 
altor întreprinderi a* 
fectate de calamități 
Timpul lucrat pentru 
alții este recuperat 
mai ales duminica 
Azi am realizat o pro
ducție in valoare 
332 000 lei". La t 
„Tehnofrig", unde 
nele secții au 
inundate zilele 
te, pînă ieri la 
se recuperaseră 
grai restanțele 
gistrate la turnătorie 
și cazangerie.

Tn total, în Județul Bu- 
zău s-a lucrat ieri 
32 de întreprinderi.

în

de 
de

de 
uzina 

u- 
fost 

trecu- 
prînz 
inte- 
inra-

BUZĂU : Ca și in 
duminicile precedente, 
platforma industrială 
a Buzăului a cunoscut 
ieri animația obișnuită 
a zilelor de lucru. La 
Uzina de sirmă s-a lu
crat în toate secțiils 
cu efectivele complete. 
A fost o zi de vîrf : 
s-au produs 101 tone 
de sirmă zincată. 44 to
ne de electrozi, 103 to
ne de sirmă din otel 
moale. 264 tone.de cuie. 
Trei sferturi din aceste 
produse se vor îndrep
ta luni spre județele 
din Ardeal care au ur
gentă nevoie de ele.

NEAMȚ: 15 000 
oameni ai muncii 
pe meleagurile județu
lui Neamț — în afara 
celor din agricultură
— au transformat du
minica într-o zi de re
corduri de producție. 
La Fabrica de ciment
— Bieaz, toate secțiile 
au lucrat din plin. La 
secția de plăci din as- 
bociment, unde nu este 
foc continuu, s-a orga
nizat chiar și schim
bul III. Ieri, aici s-au 
dat șarje record : pinâ 
la ora 13 se produsese
ră 2 500 mp de plăci. 
Pînă la aceeași oră, in 
fabrică s-au mai pro
dus 750 tone de clin
cher, 925 tone de ci
ment și 170 tone de 
var. La întreprinderea 
de prefabricate din Ro
man realizările de ieri 
se cifrează la o pro
ducție globală de peste 
un sfert de milion de 
lei. La Săvinești. unde 
toate instalațiile chi
mice au lucrat la pa
rametrii maximi, s-a 
realizat o producție 
suplimentară de peste

500 000 lei. In total, in 
județul Neamț 
realizat duminică 
producție in 
de aproximativ 
lioane lei.

s-a 
o 

valoare 
10 mi-

cele 4BACĂU : Tn
unități ale Complexu
lui de industrializare a 
lemnului, 600 de mun
citori care au lucrat in 
primul schimb au rea
lizat 20 de garnituri de 
mobilă tip studio. 131 
tone plăci fibrolemnoa- 
se. două case din pa
nouri prefabricate, uși 
și ferestre pentru a- 
proape 30 de aparta
mente. Cu aceeași rîv- 
nă s-a muncit șl ia fa
brica de încălțăminte 
..Partizanul", unde s-au 
realizat mai mult de 
4 500 perechi de încăl
țăminte și 
piei.

Ca și în 
uzine, ieri 
din plin și 
roase unități socialiste 
din agricultură.

3 000 kg

fabrici si 
s-a lucrat 
în nume-

JUDEȚUL SUCEA
VA : Duminică, de la 
primul ceas al zilei, o- 
goarele- multor unități 
agricole au fost pline

(Urmare din pag. I)

tuație ca și în ziua prece 
dentă.

— 13 mai — o probă de 
lapte, cu 1.5 la sută grăsi
me (In loc de 2 la sută).

— La magazinul Cu au
toservire de pe Magistrala 
Nord-Sud s-au adus zilele 
trecute 120 1 de lapte de 3 
lei ; întreaga cantitate era 
acidulată.

Șirul exemplelor ar pu
tea continua. Ne oprim 
aici, întrucit ni se pare a 
fi importantă mal ales con
cluzia care se desprinde : 
încălcarea indicatorilor de 
calitate prevăzu.ți în stan
dard pentru lapte și smin- 
tînă este o tendință mai 
generală, ce se manifestă 
și în continuare Ia între
prinderea bucureșteană.

Am încercat să aflăm 
mecanismul de generare a 
abaterilor de la calitate.

— Au fost aduse la cu
noștința conducerii între
prinderii rezuita*“1e sonda, 
jelor și controalelor ? — în
trebăm pe dr. EMIL PET- 
CU de la Inspectoratul

— în 
Iată și 
fapt o plîngere a directo
rului Tudorel Lențoiu, 
la
care 
tea 
sale, 
piață a unor produse neco
respunzătoare.

Avem în față un docu 
ment care ne uimește prin 
detașarea cu care sînt pri
vite de conducătorul unei

repetate rîndurt. 
răspunsul — de

de 
I. L. București, în 
se contestă valabilita- 
sancționărli domniei 
urmare a trimiterii pe

actualitatea culturală
SCENA

• Vineri 12 iunie. Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj a prezen
tat premiera pe țară „Coroana 
de aur“ de Istvan Kocsls.

• în aceeași zi, scena Teatru
lui de stat Sibiu a găzduit 
premiera spectacolului „Cu ochii 
legați" de G. Feydeau, in regia 
lui Dan Nasta. Decorurile apar
țin lui Helmut Sturmer, iar cos
tumele Olimpiei Damian.

a Teatrul de stat Turda 
a prezentat sîmbătă. 13 iunie 
o nouă premieră (cea de-a treia 
a ultimei perioade). Este vorba 
de „Profesiunea doamnei War
ren" de G. B. Shaw, regizată de 
Elena Jttcov, In decorul lui Mir
cea Ivan șl costumele Emiliei 
Miron. Celelalte două premiere 
sint „Geamandura" de Tudor 
Mușatescu, în regia îuî Constan
tin Leoveanu. și „Vinovați fără 
vină" de A. N. Ostrovski. In re
gia lui Ion Dan.

o Marți 16 iunie, Teatrul Ma
tei Millo din Timișoara va pre
zenta premiera pe țară „Nu așa, 
fetițo" de Dan Radu Ionescu.

• La sfîrșitul acestei săptft- 
mîni, sîmbătă 20 iunie, la Tea
trul evreiesc de stat va avea 
loc premiera piesei „Actul de 
căsătorie" de Efraim Kișon. Re
gia aparține lui Franz Auerbach 
și scenografia lui Lucu An- 
dreescu.

Zilele culturii
călinesciene

Un omagiu în imagine și cuvin!

„PARIS
SÂPTĂMÎNA

ALBUM DE DAN ER. GRIGORESCU
CU O PREFAȚĂ DE DAN HĂULICĂ

ia f(W'

Semnalăm preocuparea Direc
ției rețelei cinematografice și a 
difuzării filmelor de 
in actualitate realizări 
giu ale anilor trecuți. 
ba de programarea L 
graful „Luceafărul" a 
dur, de tensiune, și

Întreprinderi problemele 
calității. Cităm : „Organul 
sanitar-veterinar, deși cu
noaște că eu am CALITA
TEA DF DIRECTOR 
I.L. București și NU 
ANGAJAT (sublinierile 
parantezele ne aparțin 

red.), totuși mă 
ce răspunzător". „1 _ 
trebuie să fie săvirșită de 
un angajat al unei organi
zații socialiste in exercita
rea atribuțiilor de serviciu" 
— se» mai spune in „plin-

al 
DE

n. i fa- 
,Fapta

de oameni. „Azi avem 
în cimp — ne spunea 
Sandu Constantin, se
cretarul organizației 
comunale de partid 
Dumbrăveni — peste 

1 000 de oameni car'1 
prășesc manual pen
tru a doua oară cultu
rile de sfeclă de za
hăr, mac șl cartofi de 
pe aproape 400 ha.“ O 
mare concentrare de 
forțe am întîlnit și la 
cooperativa agricolă 
din Moara șl în alte 
unități. La cooperativa 
agricolă din Berchi- 
șești, unde terenul con
tinuă să albă exces 
de umiditate, ieri s-a 
lucrat la deschiderea 
canalelor pentru scur
gerea apei.

JUDEȚUL
HOVA. Țăranii 
ratori au Ieșit 
muncă pe ogoare și în 
grădini. Pină seara 
tirziu, S-a muncit cu 
spor. în jurul prînztt- 
lui. întreaga brigadă a 
Margaretei Ion de 
C A P. Strejnic 
mare producătoare 
legume — muncea
zor la strîngerea ver- 
zei timpurii, a morco-

PRA- 
coope- 
teri la

la

de 
de

vului și a mărarului. 
Ne bucură faptul că și 
școala din comună 
nc-a venit în ajutor — 
ne spunea președin
tele Gh. Slâncscu. 
La, C.A.P. Păulești, cei 
mal mulți oameni se 
aflau la culesul cire
șelor. Dar nu negli
jau nici prașila I 
tarlaua cu porumb 
unde tractoarele 
putuseră intra.

în săptămîna care a trecut, muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
găzduit cea de-a doua ediție a unui 
manifestări culturale care a intrat de 
curînd în tradiția județului Bacău : 
„Zilele culturii călinesciene".

Evenimentul, pregătit cu multă a- 
tențle de organele locale, a cuprins 
numeroase manifestări dintre care 
amintim o sesiune de comunicări pe 
tema : „G. Călinescu — expresie a 
complexității creatoare românești", 
un dialog între oamenii de artă și 
cultură invitați la sărbătorire șl teh
nicienii Grupului Industrial petrochi
mic Borzești despre „Industrie și 
spiritualitate", o scară de autografe 
la librăria „G. Călinescu" din locali
tate, un original recital liric „Poetul 
în cetate", organizat în parcul orașu
lui. „Zilele culturii călinesciene" s-au 
bucurat de participarea a numeroș: 
poeți și critici. Au fost prezenți, cu 
prilejul acestui omagiu adus perso
nalității lui George Călinescu, acad 
Victor Eftimiu, Marin Sorescu, Ro
mulus Vulpescu. George Ivașcu, Dinu 
Pillat, Laurențiu Ulict* Geo Șerban 
ton Cringuleanu și alții.

pe

nu

JUDEȚUL VRAN- 
CEA : Lucrătorii între
prinderilor agricole 
de stat, mecanizatorii 
și- cooperatorii au în
cheiat duminica o 
sâptămtnă în care 
toate forțele au fost 
folosite din plin pen
tru urgentarea lucră
rilor de întreținere a 
culturilor. Prașila a 
doua a fost cxecu\ 
tatS pe mai mult de 
lumătîitea supra fețe
lor cultivate cu sfeclă 
de zahăr 
soarelui, 
tăți din 
țulni. ca 
Vcetin, 
altele.
Drașila a treia la aces
te culturi.

și floarea* 
Tn multe uni- 
sudul jnde- 

Tîmhoiești. 
Mihălceni si 

s-a început și

• Corul sindicatelor munici
piul București susține, sub bagheta 
dirijorului D. D. Botez, un concert 
coral alcătuit din piese românești și 
universale, luni 15 iunie, ora 20. la 
Ateneu.

O Vineri 19 și sîmbătă 20 iunie, ora 
20, la Ateneu, Mircea Basarab la pu
pitrul Filarmonicii prezintă Simfoniile 
a IV-a și a VIII-a de Beethoven. Tot 
Mircea Basarab. marți 16, ora 20. ofe
ră iubitorilor muzicii vieneze lucrări 
din „Epoca de aur" a valsului.

r

i

tn
*

jurul orei 15.45 Transmisiune 
directă de la sosirea la 
Paris a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
care, la invitația președinte
lui Georges Pompidou, va 
face o vizită oficială tn 
Franța.

legal decît însăși legea 1 
Citiți, tovarăși din condu
cerea Combinatului cărnii 
și produselor lactate—Bucu
rești, articolele 6 și 7 ale 
Legii privind asigurarea și 
controlul calității produse
lor, în care se prevede, 
printre altele, obligațiile di
rectorului și răspunderea 
materială în cazul nerespe.”- 
tării lor.

Ne-am oprit mai îndelung 
asupra acestui aspect deoa
rece atitudinea directorului

necoresounzătoare deține co
merțul care, conform legii 
privind calitatea, are dato
ria să controleze — pe par
cursul fabricației și la li
vrare — modul de îndepli
nire de către furnizori a o- 
bligațlilor cu privire la ca
litate. Ne amintim că, 
tr-o recentă convorbire, 
varășul Radu Abagiu, 
țunct. a! ministrului comer
țului interior, ne declara : 
,.De rurind. ministerul nos
tru a desemnat delegați

in- 
to- 
ad-

Recent apărut sub 
auspiciile Editurii Me
ridiane, albumul „Pa
ris" se înscrie de pe 
acum printre cele mai 
de seamă realizări. In 
acest domeniu, ale a- 
nului. 
criticul 
Hăulică 
Dan Er.
Fascinația modernității 
dar și aderența la su
fletul vechi și stabil al 
Parisului se contopesc, 
de-a lungul paginilor 
albumului, intr-un a- 
mestec fermecător. 
Particip! la circuitul pe 
urmele unei biografii 
care-ți este descoperi
tă cu încetineală și mi
nuție. cu știința de a 
asocia sensul cel mai 
adînc plasticității ima
ginii. Parcurgi un fel 
de jurnal acordînd în 
același timp. toată 
simpatia acestor privi- 
Iegiați ai exoeriențef 
deosebite. Căci este 
vorba intr-adevăr de o 
experiență deosebită 
— aceea de a surprin
de prin efort ritmic de 
reculegere șl clarviziu
ne pulsul exact al vie
ții marelui oraș. Rui
nele fermelor din a- 
preplerea muzeului 
Cluny. Turnul St. Jac
ques. dalele drumului 
ce conduce snre Mont
martre. catedrala No
tre Dame. Hote! de 
Viile. Le Moulin de la 
Galette. clopotnița 
Saint Germain 
Pres. Monumente, 
mente vechi. cliDe 
mers apăsat ale isto
riei. clipe adînc înti
părite în epiderma zi
dului. clipe ale căror 
urme mai pot fi găsite 
încă vibrînd de emoția 
vieții. Sint itinerare

Autorii lui — 
de artă Dan 

șl fotograful 
Grigorescu.

din 
des 

mo- 
cu

18 08

18,05
18.15
18.40
19.10

19.30
21 00

21.45

22.50

inexistent. Dar ni se mai 
semnalează și o a doua si
tuație : deși conducerea Mi
nisterului Comerțului Inte
rior a solicitat conducerii 
Ministerului Industriei Ali
mentare semnarea unei dis
poziții comune care să per
mită accesul delegaților co
merțului în secțiile 
și controlul calității 
ze, nici pină .acum 
primit un răspuns.
care, delegaților comerțului 
li se spune : „voi stați la

fabricii 
pe Ca- 
nu s-a 

Drept

Calitatea unor produse lactate
gere". Or, se precizează In 
continuare, „directorul u- 
nei organizații socialiste nu 
are atribuții de serviciu, ci 
de conducere". Din toată 
teoria aceasta incîlcltă des
pre directori și angajați, 
despre atribuții de serviciu 
și de conducere, un singur 
lucru e limpede : se În
cearcă escamotarea răs
punderii conducerii — prin
cipala vinovată pentru ie
șirea pe poarta întreprin
derii a produselor de proas
tă calitate. Mai departe : 
„Aceasta fiind situația de 
drept (care drept ?) amen
darea mea pentru defec
țiuni ale unor angajați din 
cadrul serviciului produc
ție. laboratorul C.T.C. și 
desfacere apare nelegaH".

Nglegală. tovarășe di
rector 1 I Ce poate ti mai

T. Lențoiu ne pare a fi 
deosebit de semnificativă, 
întrucit ea ilustrează o 
mentalitate cu totul eronată 
și greu ae ințeles la un con
ducător de Întreprindere. 
Atit timp cît conducătorul 
unei unități economice con
sideră că răspunderea pen
tru calitate revine oricui 
altuia, numai lui nu. igno
rarea normelor de calitate 
de către subalterni, perpe
tuarea sttuației inadmisibi
le de livrare a unor produ
se sub STAS devin perfect 
explicabile. Printre altele, 
considerăm grav că. deși a 
trecut atita timp de la con
sumarea faptului sancțiu
nea nu s-a aplicat nici oină 
azi

Un rol extrem de impor
tant în a bara calea spre 
consumatori a produselor

permanenți ai organizațiilor 
comerciale pe lingă fabrici, 
cu rolul de a exercita un 
control permanent, sever, 
pe faze, acolo unde se pot 
produce abateri'' ~ 
cești 
două 
declarație ? După 
tem informați, 
locuri — Buzău. 
Dîmbovița și chiar 
ca din București — delegații 
există dar... lipsesc cu de- 
săvîrșire 1 Au fost numiți, 
nimic de zis. dar numai pe 
hîrtie ; in fapt, ei își exer
cită pe mai departe atribu
țiile avute inainte de „nu
mirea lor ca delegați" : dis
tribuitori de marfă, mer
ceologi ori funcționari în 
serviciile comerciale. Tn 
acest caz. controlul comer
țului in fabrică este practic

Ce fac a-
delegați. la aproape 
luni de la amintita 

cum sîn- 
în unele 

Mediaș, 
la fabri-

poartă, controlați ce iese" 1 
Iar celor indrituiți de lege 
să controleze și să respingă 
loturile de marfă necores
punzătoare nu ie rămine 
altceva de făcut decit să a- 
vizeze favorabil — cu ochii 
legați, cum s-ar spune — 
certificatul de calitate. Este 
clar că. in aceste condiții, 
asemenea delegați fictivi ar 
putea fi întrebuințați 
mai mult folos pentru 
delate in alte munci.

Deunăzi, am invitai
prezentanți ai producă
torilor și ai inspectoratu
lui zooveterinar. la sediul 
Combinatului cărnii, lapte
lui. conservelor și frigului 
București. ~ 
scurt citeva 
lor :

— Tudorel 
rectorul l.

cu 
so-
re-

Consemnăm pe 
din opiniile
Lențoiu, di- 

L. București :

străbătute cu gindul și 
pasul de autorii volu
mului. Și s-ar părea că 
faptele înseși întîmpi- 
nă amintirea, iar afla
rea emoției se conver
tește in aflarea eveni
mentului însuși. Apa
ratul de fotografiat în
registrează o adevăra
tă fascinație în fața i- 
menselor spații, o în
fiorare specială. Im
pregnat de Istoria sa. 
Parisul este totodată 
un oraș foarte mo
dern. a cărui viață se 
desfășoară într-un ne
contenit prezent. Ve
chea civilizație citadi
nă, zidul material al 
aglomerației urbane 
sînt. doar o parte a ca
drului la completarea 
căruia Se adaugă Ima
ginile ultramoderne 
ale civilizației contem
porane. Aspectele pei
sajului citadin sînt de 
un freamăt 
agitație 
de spații 
și diverg 
continuu.

Privind . gloriile stră
vechi șl moderne, as- 
cultînd muzica aoelor 
in Place de la Con- . 
corde. pășind de-a lun
gul vastităților diafane 
ale aleilor parcului 
Tuilleries. admirînd a- 
devărate explozii ve
getale. ochiul fotogra
fului observă în ace
lași timp atent meti
culos. oamenii, stăruie 
asupra .unor amănunte 
aparent nesemnificati
ve iăsînd viața să 
curgă. Fapte obișnuite, 
cotidiene. Capătă deo
sebite valențe artistice. 
Gesturile cele mai o- 
bișnuite se înaltă la 
valori simbolice. At
mosfera generală e de

intens, o 
neîntreruptă 

care converg 
într-un joc 
strălucitor.

echilibru. tavorizînd 
contemplația, aducind 
în atenție amănuntele 
vieții de fiecare zi. in- 
cereînd să-i surprindă 
tainele. La umbra tur
nului Eiffel, viața se 
desfășoară în ritmurile 
ei normale. „Pe scau
nele lor de grădină, 
pensionari la taifas, 
stînd fără teamă sub 
hăul pe care-1 deschi
de deasupra capetelor 
creșterea aceasta ver
tical tălăzuită ; fără de 
teamă, placizi — sub 
puterea acestui păien
jeniș de grinzi încruci
șate și de scări care 
fug neoprite spre înalt, 
care proliferează ca în
tr-o viziune piranesia- 
nă" — afirma în pre
fața albumului Dan 
Hăulică. Obiectivul fo
tografic înregistrează 
mereu alte șl alte as
pecte ale Parisului, ale 
acestui „centru al civi
lizației". absorbit ziua 
de ecourile multiple 
ale străzii, feeric lumi
nat noaptea intr-o în
toarcere spre o lume, 
de frumuseți mlrabile

Cu un pregnant simț 
al metaforei, comunii,• 
cînd impresii esențiale 
asupra orașului-lumi- 
nă. textul cu care cri
ticul de artă Dan Hău
lică prefațează volu
mul înlesnește această 
călătorie în imagini, 
oferind multiple posi
bilități de înțelegere și 
evocare Elogiind, deo
potrivă. pe prefațato
rul albumului ca șl pe 
autorul imaginilor se 
cuvine să consemnăm 
excelenta prezentare și 
calitatea grafică deo
sebită a întregului al
bum.

Marina PREUTU

a readuce 
de presti- 

iți. Este vor- 
la cinemato- 

unul film 
, __ —în același 

timp profund umanist, cu un 
mesaj social care-și păstrează ac
tualitatea 1 Salariul groazei, co
producție franco-italiană, distin
să cu Marele premiu al Festiva
lului de la Cannes, în 1953. Rea
lizat de regizorul H. G. Clouzot, 
acest film li prilejuiește actoru
lui Yves Montând o creație me
morabilă. Reprogramarea unor 
filme valoroase constituie o ini
țiativă care ar merita continua
tă. ca una din posibilitățile de 
asigurare a varietății și a nive
lului calitativ al repertoriului 
curent.

In ce privește premiere
le acestei săptămîni, notăm fil
mul științifico-fantastic „Feres
trele timpului" — producție a 
studioului „Mafilm" din Buda
pesta, in regia lui Tamâs Fejer, 
„Cazul sergentului Grișa" — pro
ducție a televiziunii din R. *). 
Germană, în regia lui Heln. " 
Schfeman (ecranizare a romanu
lui omonim al lui Arnold Zweig), 
și un interesant documentar ce
hoslovac, realizat de Vladimir 
Kabolic : Cu dirijabilul spre Po
lul Nord ; un film în tradiția 
melodramelor produse frecvent 
de cinematografia mexicană — 
Dreptul de a te naște (regia Tito 
Davison) succede, la cinemato
graful „Patria", admirabilul re
cital pe care-1 dă actorul Michel 
Simon In comedia „Afurisitul de 
bunic". Apropo de comedie — 
remarcăm prezența insuficient 
reliefată a acestui gen «n pro
gramele cinematografelor noas
tre. In general, cu puține ex
cepții. divertismentul cinemato
grafic. atit de dorit mai ales tn 
sezonul estival, continuă să fie 
ilustrat unilateral și prin pelicu
le nu tocmai reprezentative.

D. C.

Expoziție
de arta
plastică

CLUJ (corespondentul „Scinteii").
Tn sălile de expoziție aie Galeriei 

de artă a Fondului plastic din Cluj 
s-a deschis recent, o expoziție de 
artă plastică cu vlnzare. Fondurile 
realizate din vînzări sint destinate a- 
jutorărif familiilor sinistrate și vor 
ti depuse în contul 2 000.

Expoziția cuprinde mai bine de 150 
de lucrări de pictură, sculptură, gra
fică. artă decorativă și textile, apar- 
ținînd a peste 100 de artiști plastici, 
membri ai filialei Uniunii artiștilor 
plastici.

Deschiderea emisiunii Mi- 
croavănpremleta.
Actualitatea tn economie.
Examen neprevăzut.
Reportat TV.
Muzică populară din Mol
dova Interpretată de taraful 
UZfnetoT mecanice Nlcolina- 
lași.
Telejurnalul de seară.
Roman foileton ..Casa Bud- 
denbrook" (III).
Steaua fără nume. Participă: 
Marinela Moldovan (etapa a 
Tl-a) Marcel Roșea (etapa 
a IlI-a).
Telejurnalul de noapte.
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Eu am mal discutat cu me
dicii. dar nu mi s-a spus 
că ar fi asemenea situații 
de nerespectare a calității. 
Am trăit cu impresia că e 
bine. Nu pot să-mi explic 
cum ajung asemenea pro
duse pe piață.

— Dr. Nicolae Andrei, 
inspectorul șef al inspecto
ratului zooveterinar : Nu ne 
indoim că medicii noștri, cu 
o îndelungată experiență, 
au efectuat coreei analize
le. Părerea mea este că de
fecțiunile — accidentale aș 
zice - constatate, alături dr 
activitatea, in general bună, 
a acestei întreprinderi se 
datoresc structurii actuale 
a controlului de calitate 
care nu poate face fată ce
rințelor. Am fosl nevoit) să 
amendăm si să dăm nume
roase avertismente.

— Constantin Stoian. di
rector In direcția laptelui 
din Ministerul industriei A- 
limentare : Probele labora
toarelor de analiză nu pot 
fi contestate. Directorul li
nei întreprinderi poartă 
răspunderea pentru tot ce 
se intimpiă. Răspunsul 
(pltngerea - n.n.) adresat 
inspectoratului zooveteri
nar nu este potrivit. Sesi
zările organelor de control 
trebuie să fie semnale de 
alarmă pentru toți produ
cătorii și pentru director 
sau ceilalți conducători- ai 
întreprinderii, care au da
toria de a veghea la respec
tarea cu strictele a calită
ții. Produsele necorespun
zătoare nu au ce căuta pe 
piață, ele nu trebuie să 
iasă pe poarta fabricii.

cinema

luceafa- 
GRADINA

CENTRAL 
21.

• Dreptul de a te naște : PA
TRIA — 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Salariul groazei : 
RUL - 9; 12; 15; 18; 21. 
DOINA - 20.30.
• Ferestrele timpului :
- 9: 11; 13; 15; 17: 19:
• Cazul sergentului Grișa : LU
MINA — 9—15.45 tn continuare; 
18.15: 20.45.
• Afurisitul de bunic : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30: 
21.
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL - 9,15; 11,30; 14; 16,15:
18.30: 21, la grădină - 20.30.
• Sub semnul Iul Monte Crlsto :
REPUBLICA - 9.15, 11,30. 13,45; 
16 15: 18.45: 21.15. BUCUREȘTI - 
8.45; 10.45; 12,45; 14.45; 16,45: 19;
21. STADIONUL DINAMO - 20.30, 
GRADINA FESTIVAL - 20.15.
• Operațiunea Liontine : VICTO
RIA — 9: 11,15; 13.30; 16: 18,30: 
20,45.
0 Misteriosul X din Cosmos : FA
VORIT — 10; 15,30; 18; 20.30, ME
LODIA - 9, 11.15; 13.30; 16: 18.30; 
20.45 GRADINA AURORA - 20.15.
• Program de 
pentru copil
• Vtnătoru) 
NA - 11.30;
• Asterix șl 
NOI - 9—21
• Cel l 000 de ochi al doctorului 
Mabuse : FEROVIAR - 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 
9.15: 11.30; 13.45: 16; 18.15; 20.30.
• Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) - 9; 
12.30; 16.
• Marile vacanțe : EXCELSIOR
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30: 21. GLO
RIA - 9; 11,15; 13.30; 16; 18,16;

desene animate 
: DOINA - 10.
de căprioare : DOI-
13.45: 16: 18.15: 20.30
Cleopatra : TIMPURI 
în continuare.

20.30.
• Așteaptă pînă ie întunecă :
GRIVIȚA - 10,30; 16; 18,15: 20,30, 
FLOREASCA - 15,30; 18: 26.30,
TOMIS — 9—17 tn continuare : 19. 
la grădină — 20.30.
• Acțiunea „Vulturul" : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15.16; 
17,45; 20 CIULEȘTI - 15.30; 18; 
20.30
• Te iubesc, te iubesc : BU- 
ZEȘTI - 15.30; 18.
• Joc dublu tn serviciul secret > 
DACIA — 8 45—20,30 tn continuare.

• My fair lady : BUCEGI - 10;
17, la grădină - 20,15.
• Reîntoarcerea Iul Burcouf : U- 
NIREA - 16; 18,15, la grădină - 
20,30.
• Răzbunătorul : LIRA — 15,30;
18, la grădină - 20,15, PRO
GRESUL - 15,30; 18. GRADINA 
PROGRESUL PARC - 20,30, VI- 
TAN - 15,30; 18, la grădină —
20.30.
• 24 — 25 nu se înapoiază : DRU
MUL SĂRII — 16: 18; 20.
• Urmărirea : FERENTARI — 
15.30; 18; 20,15.
• Via Mala ! COTROCENI - 15.30; 
18; 20.
• Fantomele se grăbesc t PACEA 
- 16: 18: 80.
• Bună ziua, contesă : CRtNGAȘl 
- 15 30: 18: 20,15.
• warlock : VOLGA — 15.30; 18;
20.30.
• RIO Bravo : VIITORUL - 16: 19.
• Freddy șl ctntecu) preriei :
AURORA - 9, 11; 13; 16: 18.15;
20.30. FLAMURA - 11; 16: 18,16;
20.30.
• oamind Strtakl : MIORIȚA - 
11; 15. 17,30. 20. GRADINA BU- 
ZESTI - 20.30.
• Al 8-lea • MOȘILOR - 15.30; 18.
• Splendoare în Iarbă : GRADI
NA MOȘILOR - 20.30.
• ...să ucizi o pasăre etntătoare : 
POPULAR - 15.30: 18; 20.15.
• Tinerețe fără bătrtnețe : MUN
CA - io: 16: 18. 20.

? Ghici, cine vine Ia cină T t
OSMOS - 15,30: 18; 20,15.

• urletul lupilor : FLACARA — 
15.30: 18; 20.30.
• Păcatul dragostei : ARTA — 
10,30: 15.30; 18. la grădină - 20,15.
• Bănuiala : RAHOVA — 15,30; 18. 
la grădină — 20,30,

teatre
• O.S.T.A. prezintă la Sala Pala
tului : Concert de muzică ușoară 
cu Cil» Richard - 20.
• Filarmonica de Stat 
Enescu" (la 
Concert coral 
dlcatelor din 
rești. Dirijor :
• Teatru) Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
- 20.

„George 
Ateneu) Român) : 
dat de Corul sln- 

munlciplul Bucu- 
D. O. Botez — 20.

L. Cara- 
Travestl

C.FR
tone.de
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SPORT
Concursul

international 
de motocros

de la Tîrgu-Jiu
TÎRGU-JIU (corespondentul „Scîn- 

teii“). — Pe traseul de pe Dealul Tir- 
gului, considerat una dintre „pistele" 
cu cele mai mari dificultăți din țară, 
dar și de un remarcabil pitoresc, s-a 
desfășurat duminică un concurs in
ternațional de motocros.

La start s-au aliniat concurenți cu- 
noscuți pe arena internațională a 
motocrosului din loturile reprezen
tative ale U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Ungariei și României. La clasa 250 
centimetri cubi locul intii a fost 
ocupat de sovieticul Donis Vitaut, ur
mat de Aurel Ionescu din echipa 
României. O evoluție la fel de spec
taculoasă au avut-o șl participanții 
la clasa pină la 500 centimetri cubi. 
În prima manșă, lupta s-a dat intre 
Seiller Erwin (Metalul București) și 
Otto Stephanl (Steagul roșu Brașov) 
care au preluat alternativ conducerea 
cursei. In manșa a doua, bucuteștea- 
nul s-a detașat clar, ocupînd astfel 
primul loc în clasamentul general. 
Brașoveanul Seiller a trebuit să se 
mulțumească cu locul secund.

Vai area concurenților șl timpul 
fru '.js au făcut ca la acest concurs 
internațional — organizat in fiecare 
an în luna iunie — să participe peste 
15 000 de spectatori.

Pînă la ora încheierii 
primei ediții a ziarului nu 
ne-au parvenit rezultate
le meciurilor contînd pen
tru „sferturile" de tlnală 
ale campionatului mon
dial de fotbal.

Pregătiri pentru sezonul internațional de caiac-canoe

Generații diferite, dar aceeași calitateJ

ACȚIUNEA

„Delfin

aceleași ambiții» s
Apreclațil noștri specialiști de 

caiac-canoe și-au prezentat „elevii" 
— pe cei consacrați, ca și pe proas
peții discipoli — într-un nou concurs 
de verificare pe apele lacului Snagov.

Ce putem constata, acum, la în
ceput de sezon ? Selecționabilii — 
In fața cărora stă Un program foarte 
bogat, al cărui corolar II vor consti
tui, fără îndoială, campionatele 
mondiale — au dat, ca să ne expri
măm astfel, deplină satisfacție. An
trenorul emerit Radu Huțan mani
festă mult optimism cu privire la 
comportarea din acest an a maeștri
lor padelei și pagaiei, indiferent de 
virsta și de experiența ce o dețin. 
Și ceea ce reține atenția în primul 
rind, este faptul că. alături de prea 
bine cunoscuții Vernescu, Sciotnic, 
Pațaichin, S. Covaliov, adevărațl ași 
ai caiacului sau canoei, s-au impus 
o serie de juniori de excepțional ta
lent : Petrescu și Samoski, la caiac . 
Nlchitov și Simionov, la canoe ; ca- 
iacista Maria Ivanov. în vîrstă de nu
mai 18 ani !

Antrenorii loturilor de seniori au fo
losit în probele pe echipaje și formu
le oarecum inedite. Am remarcat 
un echipaj puternic la caiac 4, deși e 
vorba de o formulă nouă ; Țurcaș- 
Roșca-Rujan-lacob. De altfel, antre
norul Huțan nu are nici o rezervă 
asupra potențialului extraordinar al 
acestui echipaj. El ne spunea, cu 
toată convingerea : „La întrecerile

mondiale, caiacul de 4 al României, 
în formula amintiiă mai înainte, nu 
poate avea rivali 
titlul suprem !“.

Nume cunoscute 
de canoe. Pațaichin ______
și rivali (s-au întrecut în proba de 
„simplu") și coechipieri (la dublu) — 
se anunță în continuare cu mari po
sibilități de a conta printre fruntașii 
oricărui concurs internațional, inclu
siv campionatele mondiale.

Cu privire la juniori, antrenorul 
federal Cornel Birsănescu (ca de alt
fel și Radu Huțan) sublinia că 
nu numai numărul lor, mereu în 
creștere, este de luat în seamă, ci și 
valoarea, talentul ce-I dovedesc. Clu
burilor Dinamo și Steaua — preocu
pate aproape in egală măsură de ri
dicarea măiestriei consacraților, ca și 
de creșterea juniorilor — li se adau
gă alte cîteva pepiniere pentru 
caiac-canoe : Clubul sportiv școlar și 
Școala sportivă nr. 2 din București, 
cluburile Pescarul și Delta din Tul- 
cea. „Faptul că Ia caiac simplu, din- 
tr-un număr de 30 concurenți, mai 
mult de jumătate (între care sint și o 
serie de juniori) înregistrează timpi 
foarte apropiați — remarca antreno
rul Birsănescu — spune, cred, destul 
în legătură cu valoarea noii genera
ții".

în lupta pentru

domină probele 
șl S. Covaliov —

Ion DUMITRIU

BOX România — Ghana 6-5
CONSTANȚA (corespondentul „Scîfi- 

teil"). Intiln'irea pugllistică revanșă 
România—Ghana, care a avut loc du
minică la Constanța, în Sala Sportu-

Șut la poartâ și paradă într-un sport plăcut de praciicat mai ales pe căl
dură verii. (Fază din derbiul campionatului național de polo, Dinamo — 

Steaua, scor 4—4) Foto : M. Cioc

rilor, s-a desfășurat sub semnul u- 
nui constant echilibru. Victoriile re
prezentativei noastre au fost realiza
te prin : Mihai Aurel, Constantin 
Gruiescu, Iliescu Aurel, Dobreseu 
Paul, Horst Stumpf și Dascălu Ilie. 
Ultimii doi și-au învins adversarii 
prin abandon.

De la oaspeți s-au remarcat îndeo
sebi : Victor Ativor și Odortei Law- 
son. Au mai realizat puncte pentru 
echipa oaspete Sulley Shattu, Steve 
Akushe și Prince Martey.

♦
ÎN CADRUL CAMPIONATELOR 

DE GIMNASTICA ALE ARMATE
LOR PRIETENE care au loc la Buda

pesta, sportivul român PETRE MI- 
HAIUC s-a comportat remarcabil, 
ocupînd primul loc în exercițiile la 
„sol" (concursul special pe aparate) 
cu 18,775 puncte. El a fost urmat de 
Li Son Sop (R.P.D. “
18,700 puncte și 
(U.R.S.S.) - 18,571

★
SUCCESE ALE 

LOR ROMANCE. Atletele 
au dominat proba de 1 500 m plat din 
cadrul concursului internațional de la 
Budapesta, situîndu-se pe primele
trei locuri. Iată ordinea sosirii : 1.
LINCA 4'31”8/10 ; 2. Gabor — 4'32” 
5/10 : 3. Baciu — 4’33'’ 8/10.

Velodromul „Dinamo<s
(și problemele sale...)

din nou în actualitate
Velodromul „Dinamo” și-a redes

chis oficial porțile. Reîniîlnirea cu 
velodromul — pe lingă bucuria fi
rească ce o presupune începerea ac
tivității competiționale — aduce, din 
păcate, în prim plan vechi și mereu 
tergiversate probleme legate de îm
bunătățirea condițiilor de antrena
ment și întreceri pe „ovalul de be
ton". Lucrurile sint mult prea bine 
cunoscute pentru a fi reluate pe 
larg ; le vom aminti doar pe scurt : 
vestiarele velodromului, normal a 
sta la dispoziția plstarzilor și a bi
cicletelor lor, sint ocupate de alți 
sportivi, de la alte sporturi ; starea 
pistei se menține precară (denive
lări în viraje, crăpături) ; instalația 
de iluminat — absolut necesară pen
tru a prelungi activitatea de vară 
și în „nocturnă" — încă nu s-a 
realizat

Este, desigur, de neînțeles cum a- 
cest singur velodrom, aflat sub ad
ministrarea clubului cu cea mai 
puternică secție de ciclism, nu poa
te deveni o bază sportivă bine pusă 
la punct și totodată rentabilă. Ilu
minarea iul, după cum atestă în
seși devizele întocmite, nu presupu-

ne cheltuieli mari. Conducerea 
C.N.E.F.S. a promis că va sprijini 
bănește lucrările. în ciuda atitor și 
atitor promisiuni și angajamente 
— unele consemnate in procese 
verbale — cicliștii de pistă, antre
norii lor constată că. în acest se
zon, pe velodrom condițiile de pre
gătire sint la fel de improprii ca în 
anii trecuți.

Punerea la punct a velodromului 
ar însemna de fapt șl folosirea lui 
integrală, rentabilizarea lui, putîn- 
du-se organiza competiții pe tot 
timpul verii. '..Nocturnele" cicliste 
ca și alte programe sportive combi
nate (de ciclism și box, spre exem
plu) pot aduce deopotrivă satisfac
ții sportivilor, spectatorilor și. bine
înțeles. serioase beneficii finan
ciare.

tn fața evidenței avantajelor 
multiple ce le prezintă înviorarea 
activității velodromului, clubul Di
namo și celelalte foruri de resort 
ale Capitalei n-ar mai trebui să a- 
mine Intervenția lor pentru a 
impulsiona ciclismul de pistă.

I. D.

Pe șantierul pasajului

din Piața Universității
Pe șantierul pasajului pietonal din 

Piața Universității consemnăm vești 
noi. Lucrînd cu eforturi sporite, după 
cum ne informează ing. Nicolae 
Păun, șeful șantierului, constructorii 
au reușit să devanseze simțitor, față 
de grafic, o serie de lucrări princi
pale, creindu-se astfel premisele re
ducerii cu cîteva luni a termenului 
de dare în folosință a acestei mari 
lucrări urbanistice. In prezent 6înt 
aproape încheiate lucrările structu
rale la partea dinspre Teatrul Națio
nal—spitalul Colțea a pasajului. Se 
depun eforturi ca pînă la sfîrșituî 
lunii iulie să fie terminată partea 
carosabilă de deasupra acestei por
țiuni a pasajului, pentru a devia 
circulația mijloacelor de transport in 
comun și a grăbi execuția celeilalte 
părți, dinspre Universitate. Aici au 
început, înainte de termenul stabilit, 
lucrările de turnare a stîlpilor de 
susținere a planșeului stradal. Para

70//

Acțiunea „DELFIN ’70" - ini
țiată de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor — domină 
:a amploare și importanță sezo- 
unul întreg de natație. în 
vacanța de vară a elevilor, 
in numeroase localități din 
țară vor funcționa sute de 
centre de Inițiere la înot. Pen
tru popularizarea acestei ac
țiuni și, firește, pentru reușita 
el, au fost angrenate organizații
le locale și nu numai cele spor
tive.

La solicitarea unui redactor 
al ziarului, prof. AUREL UR- 
MUZESCU. antrenor federal 
pentru problemele de înot al 
Federației române de natație, 
ne-a dat unele lămuriri in le
gătură cu „Delfin ’70“.

— în ce stadiu se află pregă
tirile ?

— Lucrurile sint perfectate a- 
proape integral. La nivelul fo
rurilor organizatoare s-au sta
bilit toate amănunteie. Sint in 
curs discutarea și stabilirea mă
surilor concrete pe plan local. 
Se preconizează o mobilizare a 
tuturor forțelor ; consilii pen
tru educație fizică și sport, in
structori de pionieri, antrenori, 
activiști sportivi, pentru ca, in 
sezonul de vară, zeci de mii de 
copii să învețe inotul. Vor func-

O VALOROASĂ
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A POPORULUI
(Urmare din pag. I) mentare cu apă a fabricii de moră- 

rit și să ajute prin muncă patriotică 
la refacerea construcțiilor sociale 
inundate. Constructorii de mașini de 
la Cugir au trimis echipe de specia
liști și materiale pentru remedierea 
avariilor de la fabrica de morărit, iar 
colectivul Fabricii de tricotaje din 
Sebeș a asigurat asistența tehnică la 
repararea și repunerea în funcțiune 
a unor instalații de la Fabrica „Ar
deleana" din Alba lulia La rîndul 
lor, comitetele de partid de la fa
brica de încălțăminte „Ardeleana", 
Uzina de produse sodice Ocna 
Mureș, întreprinderea județeană 
de materiale de construcții și al
tele nu s-au limitat la grija pentru 
buna organizare a lucrului în schim
buri prelungite, ci au trecut la folo
sirea cu randament sporit a fiecărui 
minut, cerînd în acest sens comite
telor de direcție să adopte noi mă
suri eficiente de organizare a pro
ducției și a muncii în vederea spo
ririi producției și productivității 
muncii, să reexamineze posibilitățile 
in scopul obținerii unei eflclențe e- 
conomice sporite. Măsurile de aceas
tă natură au permis colectivului fa
bricii „Ardeleana" să diminueze res
tanțele cu 4 500 de perechi încălță
minte și să găsească surse pentru 
economisirea unor importante canti
tăți de piele și talpă, colectivul fa
bricii de morărit să realizeze numai 
în ultima duminică de lucru un vo
lum de producție de 300 000 lei, iar 
întreprinderii județene de materiale 
de construcții să recupereze cele 1,3 
milioane cărănjlzf crude distruse de 
calamități.

In condițiile confruntării cu nume
roase greutăți produse de efectele 
inundațiilor, se verifică in mod stră
lucit capacitatea de mobilizare a fie
cărei organizații de partid, ca și com
petența cadrelor de conducere, a spe
cialiștilor. In acest sens, se cuvin 
relevate în mod deosebit meritele 
organizației de partid de la între
prinderea metalurgică Aiud, care a 
polarizat In Jurul său energiile crea
toare ale întregului colectiv, deve
nind inima, comandamentul nemij
locit al acțiunii de refacere. Iniția
toare la începutul anului a unei che
mări adresate tuturor unităților in
dustriale din județ la desfășurarea 
întrecerii pentru sporirea producției, 
reducerea consumurilor specifice, 
economisirea metalului, organizația 
de partid de aci a reușit să asigure, 
prin mobilizarea intensivă a tuturor 
forțelor colectivului, recuperarea in
tegrală încă în cursul lunii mai a 
pierderilor de 2,2 milioane lei pro
vocate de inundații, paralel cu li- • 
vrarea unei producții suplimentare 
de 1,4 milioane lei, concretizate în 
zeci de tone de oțel și sute de tone 
de utilaje siderurgice expediate be
neficiarilor. La imboldul organizației 
de partid, colectivul întreprinderii a 
găsit resurse pentru suplimentarea 
angajamentului inițial cu 2 milioane 
lei la producția globală și economi
sirea a încă 50 tone de metal. Ase
menea fapte dovedesc că munca de 
educare patriotică, desfășurată in de-

cursul aîitor ani de organizațiile de 
partid, a sedimentai in conștiința oa
menilor muncii sentimentul respon
sabilității față de interesele gene- 

majore, ale societății, 
orientarea eforturilor organiza- 
de partid insistăm asupra fap- 
că normalizarea vieții econo- 
In urma calamităților nu în- ,

mul, operativitatea și siguranța cu 
care au acționat pentru salvarea oa
menilor din localitățile inundate, a- 
provizionarea populației cu alimente 
și apă potabilă, evacuarea mașinilor 
și utilajelor din întreprinderile ex
puse pericolului, scoaterea animale
lor din zonele amenințate de ape 
etc. Faptul că, in pofida puhoaielor 
dezlănțuite, in întreprinderile agri
cole de stat și în cooperativele agri
cole de producție din județ pierde
rile de animale au fost în întregime 
evitate, ilustrează 
de mobilizare 
partid, roadele 
cative pentru 
de răspundere 
obștesc.

Pretutindeni, . , .
abnegației și dirzeniei comuniștilor 
a insuflat celor din Jur încredere in 
posibilitatea de a birui stihiile. Cind 
apele Tîrnavelor amenințau pentru a 
doua oară Blajul, unitățile sale eco
nomice, mii de muncitori și tehni
cieni, formațiuni ale gărzilor patrio
tice, alături de militari, au răspuns 
ca unul chemării organizațiilor de 
partid, ridlclnd în calea apelor di
guri masive, sigure, în spatele că
rora orașul continua să muncească, 
își vindeca rănile pricinuite de pri
mul val al Inundațiilor. în organiza
rea eforturilor de zi și noapte pentru 
construcția digurilor, ca și în acțiu
nea de repunere grabnică în func
țiune a unităților economice avaria
te, Comitetul orășenesc de partid 
Blaj și-a dovedit din plin strînsele 
legături cu masele, capacitatea de 
a le mobiliza operativ spre atingerea 
unor obiective clar precizate. La Blaj 
și Alba lulia, la Ocna Mureș și Vințu 
de Jos exemplul comuniștilor a ac
ționat ca un magnet asupra oame
nilor, insuflîndu-le forța și tenaci
tatea care au făcut cu putință sal
varea de ape a 95 la sută din pro
ducția de export a fabricii de încăl
țăminte „Ardeleana" din Alba lulia, 
repunerea în funcțiune a Uzinei de 
produse sodice din Ocna Mureș îna
intea celor mai optimiste prevederi, 

în stadiul actual al eforturilor pen
tru deplina normalizare a vieții eco
nomice și sociale, principalul crite
riu de apreciere a maturității poli
tice a fiecărei organizații de partid 
ii constituie aportul efectiv ai colec
tivului respectiv la eforturile între
gului popor pentru îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor de plan pe anul 
1970 și a angajamentelor suplimen
tare. Nenumărate exemple ilustrează 
forța de mobilizare a organizațiilor 
de partid. înaltul nivel al conștiinței 
socialiste a clasei muncitoare. Co
lectivul Centralei industriale de pro
duse refractare și al Fabricii de pro
duse refractare din Alba lulia, pa
ralel cu suplimentarea angajamen
tului inițial cu două milioane lei la 
producția globală, și-a propus să 
pună în stare de funcționare 100 mo
toare electrice aparținînd unor între
prinderi avariate din municipiul 
Alba lulia, să repare stația de ali

deopotrivă forța 
a organizațiilor de 
muncii politico-edu- 

cultivarea spiritului 
în apărarea avutului

exemplul bărbăției,

țiilor 
tului 
mice 
șeamnă doar a reînnoda activitatea 
întreruptă a unei întreprinderi sau 
a repune în stare de funcționare uti
laje și instalații deteriorate, ci presu
pune recuperarea integrală, în timpul 
cel mai scurt, a pierderilor pricinuite 
de întreruperea producției, In condiții
le atingerii unor niveluri ale producției 
superioare celor propuse la începutul 
anului. Condițiile specifice în care își 
desfășoară activitatea organizațiile de 
partid implică Inițierea unor acțiuni 
coordonate în vederea descoperirii și 
punerii grabnice în valoare a unor 
noi rezerve interne ale producției, în 
primul find prin ridicarea pe un plan 
superior a acțiunilor vizînd ridicarea 
eficienței activității economice — 
prin reducerea cheltuielilor materiale 
ale producției, consumurilor de ma
terii prime și materiale, creșterea 
productivității muncii, diminuarea 
volumului importului și sporirea pro
duselor destinate exportului. Aceste 
obiective se află în centrul preocu
părilor tuturor organizațiilor de par
tid din industrie, transporturi și con
strucții, îndeplinirea lor riguroasă ur
mînd să asigure condițiile necesare 
pentru realizarea integrală a planului 
pe acest an in toate unitățile econo
mice ale Județului și să creeze con
dițiile unui demaraj optim în viitorul 
cincinal. în acest sens este de rele
vat că pierderile de 33 milioane pri
cinuite de Inundații unităților econo
mice din județ au fost diminua’e pînă 
la sfirșitul lunii mai la 19,2 milioane 
lei, în luna iunie urmînd să recupe
răm Integral pierderile.

Spre a imprima un ritm dlnamle 
activității în toate sectoarele, comi
tetul județean a cerut organizațiilor 
de partid să manifeste maximă exi
gență față de felul in care fiecare 
salariat își Îndeplinește sarcinile la 
locul de muncă. în condițiile elanu
lui patriotic și abnegației cu care 
muncitorii, inginerii și tehnicienii au 
trecut la lucrul în schimburi prelun
gite și efectuează muncă patriotică 
duminica, se impune o poziție prin
cipială, intransigentă față de defi
ciențele de natură tehnico-organiza- 
torică, față de orice manifestare de 
indisciplină sau neglijență, ca și față 
de tendințele de a justifica prin efec
tele calamităților naturale neajunsuri 
care se datoresc unor „calamități" de 
organizare.

Avem ferma convingere că, acțio- 
nînd cu energie, dezvoltînd spiritul 
de abnegație manifestat în condițiile 
grelei încercări prin care am trecut, 
organizația județeană de partid își 
va face pe deplin datoria, aducînd o 
contribuție substanțială la întărirea 
economiei naționale, la realizarea 
programului de dezvoltare multilate
rală a patriei socialiste.

ționa centre de inițiere pe lingi 
fiecare bazin. Totodată, urmea
ză ca pe marginea tâlcurilor, a 
riurilor, chiar pe malul mării 
să se amenajeze — prin „îngră
direa” apei cu pereți din lemn 
sau nuiele împletite — bazine 
pentru inițierea micilor înotă
tori, 
cală 
dial, 
doar 
peni 
profesională, lăsat in paragină, 
n-ar putea deveni, cu foarte pu
ține eforturi, o utilă bază spor
tivă pentru elevi 7 Bazine mici, 
altădată cu o Intensă activitate, 
stau nefolosite prin mai toate 
cartierele bucureștene: in 
curtea l.C.R. din str. Cobălces- 
cu nr. 1, la baza sportivă „Vul
can” de pe Bd. Ghencea etc.

Consider insă că, in principal, 
acțiunea de inițiere, in masă, a 
copiilor la inot, trebuie să con
teze pe bazinele existente, mai 
ales a celor din incinta ștrandu
rilor publice. Este posibil ca 
deținătorii unor ștranduri să 
respingă de la bun început ideea 
organizării centrelor de iniție
re, sub pretextul nerentabilită- 
ții. Argumentul — dacă-l putem 
numi astfel — cade, întrucit, în 
primele ore ale dimineții, pină 
spre ora 10, afluența publicului 
este redusă. Or, tocmai in acest 
timp ar trebui organizată acti
vitatea centrelor de inițiere.

Tin să subliniez că, in acest 
sezon, acțiunea de inițiere la 
inot — denumită „Delfin’70” — 
poartă girul colaborării dintre 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor. Ministerul în
vățământului, C.N.E.F.S și 
F.R.N., ale căror eforturi pentru 
reușită generează de pe acum 
foarte mult optimism.

— „Delfin ’70“ I Din cîte se 
știe, natația noastră nu prea are 
„delfiniști" de valoare. Titula
tura de mai sus presupune ini
țierea tocmai la acest stil ?

— Ducem lipsă, intr-adevăr, 
de înotători specializați in pro- 

de „delfin”, dai nu acesta 
motivul pentru care acțiu- 
de inițiere a micilor inotă- 
poartă denumirea „Delfin 

Titulatura inițiativei 
C.N.O.P. are la origine doar a- 
tractivitatea și spectaculozitatea 
procedeului de inot asemănător 
mișcărilor delfinului... Centrele 
de inot pentru copii au in ve
dere inițierea la toate stilurile.

ALERGĂTOARE-
românce

In acest sens, inițiativa lo- 07 e, desigur, rolul primor- 
Credeți oare — ca să dau 
un exemplu — că la Plo- 
bazinul de lingă școala

Coreeană) —
Viktor Lisițki 

puncte.

• •

de scenarii ADAS

IN VEDEREA PARTICIPĂRII 
LA TRAGERILE LA SORȚI 
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Înscriere pe ovalul de beton...
Foto : M. Cioc

nt cadrul Institutului de cer
cetări pentru legumicultură șt 
floricultură se organizează 
cursuri lunare de instruire 
pentru cei ce doresc să cultive 
ciuperci comestibile. Cererile 
de înscriere se primesc pînă 
la data de 15 ale fiecărei luni. 
Cursurile se predau la ferma 
Mogoșoaia, șoseaua Odăile nr. 
6, sectorul 8, București. Pen
tru informații suplimentare se 
va apela la telefonul 33 09 61.

Depuneri pe libre
tele de economii

delel se execută lucrările gâleriilor 
intrare și ieșire, care vor fi prevă
zute cu cite două scări rulante și 
două scări fixe. în Jurul pasajului 
sint aproape terminate galeriile edi
litare în care vor fi amplasate con
ductele de apă. energie electrică, o 
parte din cablurile telefonice, răml- 
nind spațiu disponibil și pentru alte 
instalații. Pasajul va adăposti și o 
serie de unități comerciale. în cen
tru va funcționa un bufet-bar. iar 
pe părțile laterale — chioșcuri pen
tru desfacerea obiectelor de uz cu
rent și articolelor de artizanat. Con
structorii s-au angajat ca pînă Ia 
sfirșitul anului să încheie toate lu
crările exterioare și să redea circu
lației normale întreaga zonă, lucră
rile interioare de finisare urmînd să 
fie efectuate la începutul anului 
viitor. •

(Agerpres)

Rezultatul concursului

La concursul de scenarii 
pentru filme publicitare de 
scurt metraj s-au prezentat 
298 de concurenți cu 417 lu
crări. în urma hotărîrii juriu
lui, format din prof. univ. Ni
colae Balotă, regizor Ștefan 
Munteanu, specialiștii în asi
gurări Gh. Lupanov și Aure
lian Cosmoiu, au fost atribui
te următoarele premii și men
țiuni : premiul 1 — 5 000 de 
lei — tov. Miron Georgescu — 
inginer din București, str. 
Ștefan cel Mare nr. 15, sector 
2; premiul II — 3 000 de lei 
— tov. Florina Bugarschi — 
studentă din Cluj. str. Matei 
Corvin nr. 6 ; premiul III — 
2 000 de lei — tov. Victor Imo- 
șanu — actor din București, 
str. Speranței nr. 23. sector 2; 
cîte o mențiune — de 1 000 de

lei — tov. Ion Untaru 
nomist, din București, Bd. 
Uverturii nr. 71, sector 7 ; tov. 
Nicolae Nobilescu — grafician, 
din București, str. Gala Ga- 
laction nr. 62, sector 8 ; tov. 
Gabriel Răgălie — redactor 
tehnic, din Constanța, str. Pe
tru Rareș nr. 3.

Premiile vor fi plătite prin 
înmînarea unui libret C.E.C. 
cu suma respectivă. Scenariile 
nepremiate se țin la dispozi
ția autorilor pînă la data de 
15 iulie a.c. și se găsesc la 
Direcția organizare și popu
larizare, din Direcția generală 
ADAS, str. Smîrdan nr. 5, sec
tor 4. București.

Administrația Asigurărilor 
de Stat mulțumește tuturor 
participanților la concurs.

Casa de Economii șl Con- 
semnațluni face cunoscut că 
depunerile pe libretele de e- 
conomii cu dobîndâ și clști- 
guri In autoturisme și pe li
bretele de economii pentru 
turism In vederea constituirii 
soldului minim necesar parti
cipării la tragerile la sorți 
pentru trimestrul III/1970. 
pot efectua pină Ia data de 
30 Iunie a.c., inclusiv.

Tragerile la sorți penîru tri
mestrul 11/1970 ale ctștigurilor 
la depunerile pe aceste li
brete vor" avea loc în Capi
tală In ultima decadă a lunii 
iulie a.c. Cu acest prilej, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
va acorda numeroase cîști- 
guri în autoîurisme, în bani șl 
in excursii peste hotare. Tn 
plus, depunătorii care econo
misesc pe aceste librete bene
ficiază și de dobîndâ anuală.

Suplimentar-zeci de mii

(Urmare din pag. I)

de tone de oțel
a influențat atingerea acestor rezul
tate de eficiență a fost reducerea con
sumurilor specifice la principalele 
materii prime și materiale utilizate 
în combinat. Două au fost căile mai 
importante prin care am realizat a- 
cest lucru : micșorarea pierderilor 
tehnologice — în special la lamino
rul de 750 mm și la laminorul blu
nting — și reducerea rebutului. In 
luna mai ne-am situat sub norma 
de consum specific la fontă pentru 
oțelărie (cu 2,50 la sută), la benzi 
laminate (cu 0,54 la sută), la sîrmă 
laminată cu 0,75 la sută. De altfel, 
în aceeași lună, la laminoare econo
mia de metal a fost mai mare decît 
cea planificată cu circa 1 622 tone. 
Trebuie să arăt însă că, în paralel 
cu aceste rezultate, s-a înregistrat un 
consum specific necorespunzător la 
cocs. Pe baza unei analize detaliate 
vom lua operativ măsuri ca pînă la 
sfirșitul anului să ne încadrăm cu 
toate consumurile în prevederi sau 
sub ele. Ne vom îngriji, totodată, șt 
de eliminarea, pînă la valori mini
male, a cheltuielilor neeconomice, 
mai mici ca în trecut, dar care con
țină să afecteze, totuși, eficiența ac
tivității combinatului.

Arătam mai înainte că am realizat 
noi mărci de oțeluri. Evident, este 
o notă bună pentru serviciul de con
cepție al combinatului. Nu este însă 
mai puțin demn de relevat faptul că 
pe întreg parcursul complexului pro
ces de producție s-a urmărit și se 
urmărește cu perseverență îmbună
tățirea calității semifabricatelor, ast
fel ca din ele să se poată realiza 
produse cu caracteristici superioare. 

Este drept,' pentru a ne achita cu 
cinste de sarcinile de plan sporite 
și angajamentele luate pentru acest 
ultim an al cincinalului, mai avem 
mult de făcut, de gindit, de valorifi
cat din inepuizabilele rezerve de pro
ducție existente în fiecare secție și 
sector al combinatului. Printr-o con
centrare deosebită de forțe vom ur
genta terminarea reparației la cup
torul O.S.M. nr. 2. vom lua 
care să permită ca reparația capitală 
a cuptorului electric nr. 1 — de 20 
tone — să dureze maximum 10 zile. 
Vom urmări, de asemenea, terminarea 
înainte de prevederi a lucrărilor de 
investiții din combinat, tn specia) la 
fabrica de oxigen, a cărei intrare tn 
funcțiune va duce la creșterea pro
ducției noastre.

Am schițat, desigur, doar o parte 
a direcțiilor în care vom acționa în
tr-un viitor foarte apropiat. Ținînd 
seama de rezervele existente, de 
potențialul productiv in crește
re al acestei mari unități a 
industriei noastre siderurgice, co
lectivul combinatului a hotărit să-șî 
majoreze angajamentele asumate ini
țial în întrecere și să realizeze în plus 
o producție marfă in valoare de peste 
69 milioane lei — circa 21 000 tone oțel, 
3 000 tone cocs, 4 000 tone laminate 
— însoțită, desigur, și de un benefi
ciu suplimentar substanțial. Consi
derăm că numai livrînd mai mult 
metal, de mai bună calitate, putem 
spune cu adevărat că Hunedoara in
dustrială își face datoria I

a acestor utilaje s-a făcut cu cea mal 
mare atenție, iar reparațiile s-au e- 
fectuat in minimum de timp. Șar
jele de fontă și de oțel au fost ela
borate la timp, în strictă concordanță 
cu graficele de producție, in așa fel 
incit regimul de funcționare al fur
nalelor și al cuptoarelor să nu sufe
re. Printr-o rațională gospodărire a 
stocurilor de siguranță am încercat 
să realizăm o aprovizionare cores 
punzătoare cu minereu și metal a 
furnalelor și, respectiv, a cuptoarelor, 
în așa fel incit să fie evitate stațio
nările generate de o aprovizionai e 
dereglată de calamitățile naturale. Ca 
urmare a tuturor acestor preocupări, 
indicele de utilizare intensivă a fur
nalelor, bunăoară a furnalului nr. 7, 
de mare capacitate, a crescut tn 
5 luni de la 1,339 tone fontă pe mc 
furnal și zi nominală, cit era plani
ficat. a 1,353 tone fontă pe mc fur
nal și zi nominală La cuptoarele 
Siemens-Martin indicele de utiliza
re intensivă s-a ridicat de la 9,45 
tone pe mp vatră și zi calendaristică 
la 9,51 tone pe mp vatră și zi calen
daristică.

Aceeași grijă și atenție am acor
dat-o și funcționării și întreținerii 
laminoarelor. Indicii intensivi de uti
lizare atinși reflectă acest lucru. La 
laminorul de 200 mm, în loc de 43,1 
tone laminate într-o oră efectivă, cit 
era prevăzut, s-au prelucrat 43.82 
tone ; la laminorul de 650 mm, tn loo 
de 105,6 tone, s-au laminat 106.65 to
ne în ora efectivă : la laminorul de 
benzi, în loc de 105,93 tone s-au ob
ținut circa 107 tone laminate tn fie
care oră efectivă. Nu este greu de 
calculat că atît la furnale, cit și la 
cuptoarele Siemens-Martin sau la la
minoare, depășirea indicilor de uti
lizare a permis să se realizeze 
producția suplimentară de metal a- 
mintită. La fel de evident este și 
faptul că, din același motiv, am putut 
onora în avans multe obligații con
tractuale.

Nu putem trece cu vederea că la 
creșterea productivității muncii, la 
obținerea producției suplimentare « 
contribuit decisiv și folosirea mai 
bună a timpului de lucru. Fie ei fur- 
naliști sau oțelari, laminoriști sau 
lucrători ai serviciului mecanic- 
șef, ai atelierelor de întreținere sau 
ai altor secții și servicii, oamenii 
noștri au înțeles pe deplin mari’e 
nevoi ele țării ; de aceea, in paralel 
cu eforturile depuse pentru ajutora
rea și refacerea zonelor sinistrate din 
județ, ei și au gospodărit cu maxi
mă chibzuință fiecare ceas, fiecare 
minut de muncă. După calculele noas
tre, în luna mai durata efectivă a 
zilei de muncă s-a ridicat foarte 
aproape de valoarea ideală, iar indi
cele de utilizare a fondului de timp 
maxim disponibil a fost de aproape 
96 la sută.

In afară de producerea unor can
tități sporite de oțeluri cu caracte
ristici superioare, beneficiile supli
mentare s-au obținut și prin econo
miile de peste 3 milioane lei realizate 
la prețul de cost al producției marfă 
comparabile. Un factor esențial care

măsuri

i
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VIETNAMUL DE SUD A fost desemnat BRAZILIA
V

Atacuri 
ale forțelor 
patriotice

SAIGON 14 (Agerpres). — Forțele 
militare ale Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud și-au intensificat în ultimele 
24 de ore atacurile împotriva unor o- 
biective militare americano-saigone- 
ze. Citind un purtător de cuvînt al 
comandamentului american de la Sai
gon, agenția France Presse precizea
ză că, in cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică, forțele patriotice au 
atacat cu rachete și mortiere baza 
militară de la Dong Tam, din delta 
fluviului Mekong, situată la aproxi
mativ 70 de kilometri sud-vest de ca
pitala sud-vietnameză. S-au semnalat 
lupte și în provincia Quang Tin, la 
54 de kilometri sud de Danang, în- 
registrîndu-se pierderi în oameni și 
materiale de luptă în rîndul trupelor 
americane.

Plenara
al P. C. din Canada

OTTAWA 14 (Agerpres). — Parti
dul comunist sprijină cererile pri
vind retragerea Canadei din N.A.T.O. 
și din Comandamentul unificat ca- 
nadiano-american al apărării antiae
riene a Americii de Nord (NORAD), 
a subliniat secretarul general al parti
dului, William Kashtan, in raportul 
prezentat în cadrul plenarei C.C. al 
Partidului Comunist din Canada, .care 
își desfășoară lucrările la Ottawa. 
Vorbitorul a arătat că interesele Ca
nadei cer ca țara să fie declarată 
zonă denuclearizată, ca pe teritoriul 
național să nu existe baze de rache
te și să fie interzisă pătrunderea sub
marinelor nucleare străine in apele 
teritoriale canadiene.

Partidul comunist, 
William Kashtan, se 
tru o politică de pace 
ță națională, pentru o dezvoltare e- 
eonomică independentă și stabilirea 
de relații comerciale cu statele so
cialiste.

a menționat 
pronunță pen- 
și independen-

ALGER 14 — Corespondentul
Agerpres, Constantin Benga, trans
mite : Planul cvadriena'. algerian de 
investiții industriale (1970—1973) mar
chează o etapă importantă in dezvol
tarea economiei Algeriei.

Din totalul de 27 741) milioane de 
dinari, cit reprezintă investițiile pre
văzute pentru următorii patru ani, 
suma de 12 400 milioane de dinari 
este rezervată industriei. Pe primul 
loc se situează exploatarea și pre
lucrarea hidrocarburilor, pentru care 
planul cvadrienal prevede alocarea 
a 4 573 milioane de dinari. Dezvol
tarea siderurgiei, a industriei con
structoare de mașini, a celei chimice 
are. de asemenea, o pondere impor
tantă in structura investițiilor.

noul președinte al Argentinei
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — Generalul de brigadă Roberto Marcelo 

Levingston, atașatul militar argentinean la Washington, a fost desemnat, de 
junta militară care a preluat puterea in Argentina, in funcția de președinte 
al țării. El va depune jurămintul joi 18 iunie, a anunțat în cursul unei confe
rințe de presă amiralul Pedro Gnavi, conducătorul juntei militare care l-a 
înlăturat de la conducerea țării pe fostul președinte Juan Carlos Ongania.

Von Holleben continuă
să se afle în captivitate

TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

In franța transmit

Prin desemnarea lui Levingston se 
soluționează spinoasa problemă a 
suecesiunii la președinția țării. După 
cum se știe, în urmă cu o săp- 
tămînă, comandanții forțelor ar
mate argentmene l-au . destituit

Zborul navei
„Soiuz-9"

MOSCOVA 14 (Agerpres). — De 
la centrul de dirijare a zborurilor 
pilotate din Uniunea Sovietică se 
anunță că nava „Soiuz-9“ a efectuat 
în cele 13 zile de zbor 200 de ro
tații în jurul Pămîntului, parcur- 
gînd o distanță de 8 300 000 de ki
lometri. Cosmonauții Andrian Ni
kolaev și Vitali Sevastianov au 
efectuat programul de experiențe 
stabilit. Starea sănătății lor este 
bună. Zborul navei „Soiuz-9“ con
tinuă.

din funcție pe generalul Juan Car
los Ongania. Imediat după aceea au 
început o sene de consultări febrile 
pentru desemnarea noului președinte. 
Pe lista celor care ar fi putut fi 
desemnați pentru această funcție au 
figurat o serie de personalități ci
vile și militare, printre care s-a nu
mărat și comandantul forțelor teres
tre, generalul Alejandro Lanusse, u- 
nul dintre membrii juntei militare 
care l-a înlăturat pe fostul președinte 
Ongania.

MAREA BRITANIE

„Guvernul brazilian va face totul pentru punerea 

lui în libertate" - declară președintele Medici

„Franța îl așteaptă
Ambasadorul R. F. a Germaniei la 

Rio de Janeiro. E. von Holleben. con
tinuă să se afle in miinile răpitorilor 
săi. Nici promisiunile făcute de auto
ritățile braziliene privind satisface
rea condițiilor puse de atentatori, 
nici vastele investigații ale poliției 
nu s-au soldat pînă in prezent cu un 
rezultat pozitiv.

Președintele Braziliei, Emilio

ÎNAINTEA alegerilor parlamentare
LONDRA 14 (Agerpres). — Cu nu

mai patru zile înaintea alegerilor 
parlamentare din Marea Britanie, 
care vor avea loc la 18 iunie, sonda
jele efectuate în rîndul opiniei pu
blice indică un avans de 12,4 la sută 
al laburiștilor asupra conservatorilor, 
principalii lor adversari. Dacă previ-

ziunile lui „National opinion poll" se 
vor adeveri, atunci laburiștii, care 
și-au dublat avansul în fața conser
vatorilor în mai puțin de o săptâ- 
mină, vor avea în viitorul parlament 
o majoritate de aproximativ 140 de 
voturi.

Garrastazu Medici, a trimis cance
larului _ ....... “ '
maniei, 
care se 
va face 
tru a obține punerea tn libertate a 
lui von Holleben.

Agențiile de presă menționează că 
ministrul de externe brazilian, Ma
rio Gibson Barbosa, a declarat că 
pînă in prezent guvernul nu a intrat 
in posesia listei cu numele celor care 
ar trebui să fie eliberați in schimbul 
lui von Holleben. Totodată, el a 
dezmințit zvonurile că guvernul 
mexican ar fi refuzat să-i primească 
Pe cei eliberați la cererea grupului 
de răpitori. Barbosa a mai adăugat 
că nu au fost făcute nici un fel de de
mersuri în acest sens, deoarece ră
pitorii diplomatului vest-german nu 
au formulat încă nici o pretenție de 
acest gen.

La Rio de Janeiro s-a anunțat că 
au fost găsite încă două scrisori ale 
răpitorilor lui von Holleben, fără a 
se da amănunte asupra conținutu
lui lor.

Republicii Federale a Ger- 
Willy Brandt, o scrisoare in 
arată că guvernul brazilian 
tot ce va fi cu putință pen-

pe președintele
României"

„Momentul alternativelor11
în politica comercială

a S. U. A
„Intr-o atmosferă de 

protectionism crescind, 
Comisia financiară a 
Camerei Reprezentan
ților din Congresul 
S.U.A. a început au
dieri privitoare la po
litica americană în do
meniul comerțului ex
terior — anunța recent 
„New York Times". Se 
apropie momentul unei 
alternative hotăritoare, 
arată în continuare 
ziarul citat : Va per
sista Washingtonul în 
eforturile pentru un 
sistem mai liber al co
merțului international 
sau se va îndrepta 
spre taxe vamale mai 
ridicatei cote obligato
rii și poate chiar spre 
un război comer
cial ?..."

în acest sens atrage 
atenția faptul că, de 
curînd, în capitala Sta
telor Unite au avut 
loc mai multe reuniuni 
ale oamenilor de afa
ceri. Alarma a fost 
dată de o serie de 
trusturi din industriile 
textilă, a oțelului, au
tomobilelor etc, care 
se văd tot mai puter
nic concurate, chiar la 
ele acasă, de produ-

sele unor firme din 
Japonia, Franța, R. F. 
a Germaniei ș.a. în 
acest cadru, notează 
observatorii de presă, 
este pusă în cauză, pe 
o scară mai largă, în
săși orientarea genera
lă a politicii comercia
le americane.

Dezvăluirile unor 
statistici arată că pes
te 200 de proiecte cu 
caracter protecționist 
se află pe mesele de 
lucru i ' 
comisii 
Iui. în 
față 'ăe 
tere un 
privind 
contingentări (la nive
lul anilor 1967 și 1968) 
asupra importurilor de 
textile, care au sporit, 
în ultimii doi ani, cu 
20—30 la sută.

Conducerea Ministe
rului Comerțului al 
S.U.A. susține aceste 
proiecte — afirmă unii 
comentatori — avind 
de făcut față demer
surilor insistente ale 
reprezentanților indus
triei textile, în primul 
rînd. La una dintre 
reuniunile oamenilor 
de afaceri, adjunctul

ale diverselor 
ale Congresu- 
momentul de 

■ află în dezba- 
proiect de lege 
impunerea de

ministrului comerțului, 
Kenneth Davis, a de
clarat deschis că „o li
mitare a importurilor 
în unele sectoare in
dustriale care cunosc 
dificultăți speciale este 
necesară..." Pe de altă 
parte însă, secretarul 
Departamentului de 
Stat al S.U.A., William 
Rogers, a pledat în 
sens contrar in fața 
unei comisii financia
re : „Ar fi o nesăbuin
ță să ne îndepărtăm 
de la politica liberului 
schimb pe care o ur
măm de la sfirșitul ce
lui de-al doilea război 
mondial" a spus el.

Ministerul Comerțu
lui și adepții curentu
lui protecționist din 
Congres sînt partizanii 
„metodei forte" de a- 
părare a intereselor 
comerciale ale S.U.A. 
Dimpotrivă, Departa
mentul de Stat se pro
nunță în favoarea unor 
soluții negociate, pen
tru a evita noi diver
gențe cu țările Europei 
occidentale. Deocam
dată. nici una din cele 
două tendințe nu a 
dobîndit preponde
rență.

Ancnera in „cazul von 
braziliene care escorta

Holleben" continuă In fotografie : mașina poliției 
pe ambasadorul vest-german ciuruită de gloanțele 

atentatorilor

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
Televiziunea franceză a 

transmis sîmbătă seară, pe ambele 
canale, scurte filme documentare în- 
fățișînd diverse aspecte din Româ-

Procesul intentat asasi
nilor actriței americane 
Sharon Tate incepe luni- Pe 
banca acuzaților se vor afla Charles 
Manson, liderul unei colonii de hip
pies din Los Angeles, care a organi
zat asasinatul, împreună cu trei 
membri ai acestei colonii.

d'Orsay, dl. Hervă 
Alphand, secretar ge
neral din Ministerul 
Afacerilor 
„Sintem fericiți 
continuat
— fericiți 
mim pe 
Ceaușescu 
In primul 
că este 
România, țară de care 
totdeauna Franța a 
fost deosebit de legată. 
Apoi pentru că a-.^zi. 
in 1970, viața int» 'J- 
țională ridică o su< A 
de probleme însem
nate și examinarea lor 
în comun de către 
președintele Ceaușescu 
și președintele Pompi
dou va duce în final la 
întărirea prieteniei 
franco-române, ele
ment valoros în poli
tica externă a Franței, 
factor de coeziune, de 
întărire a climatului 
de pace și securitate 
în Europa și în lume. 
Cei doi șefi de state 
vor face un schimb de 
vederi cu privire la a- 
ceste probleme și îmi 
exprim convingerea că 
ele vor reprezenta un 
element prețios pe dru
mul cooperării dintre 
Est și Vest". Referin- 
du-se apoi la o seamă 
de aspecte ale vieții 
internaționale, dl. Her
ve Alphand a subli
niat identitățile și 
marile asemănări între 
pozițiile celor două sta
te in diferite proble
me. „Vreau să vă asi
gur, a încheiat -dom
nia
va - ■Ceaușescu o primire <’ 
pe măsura Înaltei sti- / 
me și considerații pe 
care ea le nutrește > 
pentru președintele \ 
României, pentru po- \ 
porul român". A

...Doar o zi ne mal , 
desparte ’ ’
aici, în 
tovarășului 
Ceaușescu. 
cele văzute 
după toate 
pe care ni 
gazdele franceze, sin
tem siguri că primirea 
pe care Franța o va 
face președintelui Con
siliului de Stat al 
României va fi o pri
mire la temperatura 
prieteniei care leagă 
cele două popoare, 
cele două state ale 
noastre.

contemporane. Politica 
promovată de Româ
nia, de președintele 
Ceaușescu, a continuat 
domnia sa, a făcut ca 
tradiționalei imagini a 
prieteniei româno- 
franceze, prietenie cu 
rădăcini în latinitatea 
noastră comună, în a- 
finitățile de toate felu
rile care ne-au legat 
de-a lungul secolelor și 
continuă să ne lege, să 
I se adauge — și pe zi 
ce trece faptul devine 
tot mai evident — pri
etenia dintre Franța 
contemporană șl Româ
nia contemporană, din
tre două țări care au 
optat în favoarea poli
ticii de pace și priete
nie intre popoare, pen
tru dreptul lor inalie
nabil de a-și hotărî ele 
Insele destinul, pentru 
demnitate națională".

Este greu de uitat e- 
moționanta manifestare 
a sentimentelor de 
prietenie și profundă 
compasiune pentru 
grelele încercări prin 
care trece România, ca 
urmare a calamităților 
naturale. Vestea des
pre noul val de inun
dații am primit-o aici, 
la Vichy, sîmbătă 
seara. Primarul orașu
lui Vichy, dl. doctor 
Pierre Lacarin, ne-a 
rugat să transmitem, 
prin intermediul ziaru
lui, „profunda simpa
tie pe care locuitorii 
Vichy-ului, municipali
tatea sa, o poartă 
populației greu încer
cate din țara dumnea
voastră. Avem o ima
gine a pagubelor dacă 
le raportăm la econo
mia noastră, deci înțe
legem ce lovitură bru
tală a primit economia 
României. Avem certi
tudinea că momentul 
greu actual va fi de
pășit. Istoria României 
— a mai spus prima
rul Vichy-ului — este 
o supremă recomanda
re a bravului dv. po
por".

Fiecare dintre nota
bilitățile orașului a 
ținut să-și manifeste 
aceleași sentimente și 
să-și exprime convin
gerea că poporul ro
mân va găsi resursele 
necesare pentru a tă
mădui cit mai curînd 
rănile provocate de ca
lamități.

„Nu sînt cuvinte 
circumstanță" — a 
nut să ne asigure,
un alt prilej, la Quai

între Clermont-Fer
rand și Vichy, auto
strada este o adevă
rată șosea a timpului. 
Coexistă aici 20 de se
cole . din istoria Fran
ței și, străbătînd tra
seul, vizitatorul are 
sentimentul că trece, 
pagină cu pagină, prin- 
tr-un manual care îi o- 
feră imaginea în patru 
dimensiuni — am a- 
dăugat-o și pe cea 
temporală — a țării 
prietene. Iar dacă este 
român, se suprapune, 
generoasă și plină de 
căldură, dimensiunea 
afectivă, aceea a pri
eteniei, a manifestări
lor emoționante 
prețuire pentru po
porul nostru.

„Președintele 
Ceaușescu — ne-a 
spus dl. Louis Poupard, 
directorul cooperativei 
pentru producția de 
lactate din Besse — 
este aici în Franța unul 
dintre cei mai populari 
șefi de stat. Tinerețea 
și dinamismul său, po
litica pe care o promo
vează i-au adus preșe
dintelui Ceaușescu o 
binemeritată prețuire. 
Franța îl așteaptă pe 
președintele României 
și ne bucurăm sincer că 
va fi oaspetele nos
tru".
Romănia și președin

tele Ceaușescu sint un 
subiect care, în aceste 
zile, revine mereu în 
conversațiile purtate in 
orice împrejurare. Pre
fectul departamentului 
Puy de Dome ne măr
turisea că „vizita pre
ședintelui Ceaușescu 
reprezintă un moment 
Important pentru că 
puține probleme sint, 
în clipa de față, atît de 
importante ca acelea 
legate de destinderea, 
înțelegerea și coopera
rea internațională. E- 
forturile în această di
recție, eforturi între
prinse de Franța și de 
România și, ceea ce 
este deosebit de îmbu
curător, eforturi de 
multe ori conjugate, fac 
să sporească șan
sele de realizare a unui 
climat de pace și secu
ritate în Europa și în 
lume. Imaginea tării 
dumneavoastră, o țară 
în plină dezvoltare. în- 
tr-un puternic avînt, 
este reconfortantă pen
tru un spirit care, de 
multe ori. este șocat de 
un aspect sau altul al 
vieții internaționale
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Opriți războiul !“, „Nu mal acordați fonduri, nu mai 
trimiteți oameni în Asia de sud-est 1". Scrise pe pan
carte, scandate de sute de persoane în cadrul mani
festațiilor care se succed in valuri uriașe de la un ca
păt la altul al S.U.A., aceste cuvinte capâtâ o sem
nificație majorâ, exprlmind voința opiniei publice a- 
mericane.

In numeroase universități americane au avut loc mi
tinguri de protest, tineretul a organizat ample demon
strații împotriva politicii S.U.A. în Asia de sud-est. In 
prezent, liderii studenților, sprijiniți și de organizațiile 
sindicale, pregătesc o nouă campanie de protest îm
potriva războiului din Indochina. Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a numit o comisie de anchetă în legă
tură cu tulburările din universitățile americane.

Un grup de membri ai Congresului S.U.A. a dat 
publicității un document prin care critică politica ad
ministrației în Asia de sud-est și cere retragerea pînă 
la sfirșitul anului 1971 a tuturor trupelor americane din 
Vietnamul de sud. Documentul poartă semnăturile a 
23 de senatori și ale unui număr de 93 de membri ai 
Camerei reprezentanților.

*

I

i

pretutindeni
Universitate T. IA
N.H.K., Centrul de radiodifu

ziune și televiziune din Japonia, 
a pus la punct proiectul 
unei universități care va preda 
cursuri prin intermediul postu
rilor sale. Emisiunile se vor a- 
dresa atît tinerilor, cit și adul- 
ților, cărora le vor fi oferite 
trei programe diferite : cursuri 
la nivel universitar, din cele 
mai variate discipline, emisiuni 
științifice și tehnologice (infor
matică, știință spațială, energe
tică etc.) și cursuri tehnice pen
tru formarea profesională in do
menii cum sint : radiofonia, te
leviziunea, mecanica, agricul
tura. contabilitatea ș.a.

Pentru început, programele 
vor fi difuzate prin intermediul 
a 9 stații de radio și televiziune, 
care pot acoperi aproximativ 
jumătate din orașele nipone. Se 
preconizează ca in aproximativ 
5 ani de zile asemenea emisiuni 
să fie extinse în întreaga Ja
ponie.

Contabil electronic
Cei 46 000 membri ai coopera

tivei agricole din Landerneau- 
Bretania (Franța) și-au înlocuit 
contabilul cu un computer. In 
afara atribuțiilor tradiționale — 
tinerea evidenței cooperativei, 
cit și a fiecărui cooperator in 
parte — funcționarului compu
terizat ii revine misiunea de a 
se ingriji de evidența producției 
și desfacerii laptelui și legume
lor. Peste 4 ani, acest contabil 
își va extinde sfera activității, 
ocupîndu-se și de silozuri, fabri
cile și magazinele cooperativei. 
El va juca, in cele din urmă, un 
rol important în orientarea 
tregil producții regionale.

Febra aurului
Babes Creek este un pîriu 

tit de mic incit nici nu figu
rează pe hărțile Alaskăi. Cu 
toate acestea, pentru turiștii a- 
flați în vizită in statul cel mai 
nordic al S.U.A., el constituie 
principalul punct de atracție. 
Acest lucru se datorește faptu
lui că pietrișul pîrîului conține 
aur pe care orice oaspete are 
dreptul să-l... caute, stind pe 
maluri. Și, pentru ca paguba să 
nu fie prea mare, autoritățile 
au decis să limiteze la două ore 
timpul afectat acestei operați
uni. Așa că, vreme de 120 de 
minute flecare turist trăiește o 
adevărată „febră a aurului".

Ministerul 
Externe, 

a 
domnia sa 

să-l pri- 
președintele 
în Franța, 
rînd fiind- 
vorba de

sa, că Franța 
face președintelui

de sosirea 
Franța, a 

N icolae 
După toate 

i pînă acum, 
declarațiile 
le-au făcut

întreprinderea ungară de 
comerț exterior „Chemo- 
kOmpleX" 3 semna* cu firma bri
tanică „Kellog International Corpo
ration" un acord, in valoare de 20 
milioane dolari, privind construirea 
unei fabrici de amoniac in Ungaria, 
pe baza proiectelor, utilajelor și 
asistenței părții engleze. „Chemo- 
komplex" a încheiat, de asemenea 
un acord cu firma franceză „Gexa", 
care urmează să livreze utilaje pen
tru o serie de noi secții ale între
prinderilor chimice ungare, infor
mează agenția M.T.I.

Ministrul de externe al
Siriei, Moustafa E1 sayyed, a sosit 
sîmbătă la Cairo —
France Presse — pentru a avea con
vorbiri cu pmologul său egiptean 
Mahmoud Riad, in legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat.

„Das Theater am Wallgra- 
ben“ din Freiburg, unul din cele 
mai apreciate teatre mici vest- 
germane, a prezentat sîmbătă, 
in premieră, piesa lui Marin 
Sorescu „Iona" in traducerea 
Tatianei și a lui Paul Miron. 
Piesa autorului român s-a bucu
rat de un mare succes. Prezen
tarea ei — după cum sublinia
ză ziarele din Freiburg — con
stituie evenimentul teatral al 
festivităților acestui frumos 
oraș, care in iunie își sărbăto
rește cea de-a 850-a aniversare.

Duminică s-a deschis la Poznan 
(R.P. Polonă) tradiționalul tirg 
internațional. La ediția din a- 
cest an, peste trei sferturi din 
întreaga suprafață de expunere 
sint ocupate de produsele teh
nice. La tirg participă un nu
măr de circa 6 000 de expozanți 
din 41 de țări, printre care și 
România.

în ce privește participarea 
țării gazdă, aproape 3 000 de 
expozanți polonezi prezintă o 
gamă largă și diversă de pro
duse industriale, multe dintre 
ele oferite pentru prima oară 
la export, cum ar fi : diverse ma
șini de așchiat metalele, insta
lații și aparataj . pentru indus
triile chimică, textilă, mașini 
de construcție și rutiere, ma
șini de calcul etc.

„Mașinexport", ' ' _
„Industrialexport" și alte firme 
românești expun produsele lor

pe o suprafață de 1000 metri 
pătrați. Prezența României la 
ediția 70 a Tirgului internațional 
de la Poznan se face remar
cată printr-o gamă bogată de 
produse. Sint prezentate, printre 
altele, mașini-unelte, strunguri 
carusel, mașini electrice, trac
toare, betoniere, noi tipuri de 
sape cu role, mașini agricole, 
mijloace auto. Multe din produ
sele românești sint prezentate 
pentru prima oară pe piața po
loneză.

Conceput ca manifestare pro
pice dezvoltării colaborării eco
nomice între state, Tirgul de la 
Poznan oferă, totodată, un bun 
prilej de încheiere a unor tran
zacții directe pe baza produse
lor expuse sau a cataloagelor 
tehnice.

losif DUMITRAȘCU
Varșovia

POSEIDONIA ’70“
Parcul Zappeion, din centrul Ate

nei, a găzduit timp de o săptămînă o 
originală expoziție : 87 de firme din 
16 țări au înfățișat unele din cele mai 
noi realizări ale lor în domeniul con
strucției de nave maritime, de ma
șini și aparatură de navigație. Deși a 
împrumutat numele atotputernicului 
zeu al mărilor, „Poseidonia '70“ ilus
trează înainte de toate forța omului, 
amploarea investigațiilor in care sint 
angajați zeci de mii de specialiști 
pentru a face transporturile pe mare 
mai rapide, mai ieftine și mai sigure. 
Organizatorii au fost, desigur, nevoiți 
să prezinte doar modele și fotografii 
ale vaselor moderne construite în ul
timii ani sau ale celor aflate pe șan
tier. Dar, deși în miniatură, mache
tele celor șapte șantiere navale japo
neze — de pildă — cu producția lor 
de nave-mamut au avut nevoie de 
spațiul unei săli întregi. Posibilități 
sporite în domeniul construcției de 
nave au înfățișat Norvegia. Iugosla
via, Grecia, Belgia și Anglia... Un 
complex de instalații electronice pen-

tru controlarea automată a funcțio
nării mașinilor, un pupitru de coman
dă automat alături de care pilotul 
devine controlor, un sistem de tele
viziune perfecționat cu -circuit închis, 
un altul care, deservit de radaruri, 
înfățișează in cabina de comandă 
unda mării, zi și noapte, sînt cîteva 
din realizările remarcate de specia
liști. Așa-numitul sistem ,,OSR“, pre
zentat de „General Electric", îngăduie 
trasarea operativă de Ia un centru 
aflat pe uscat a „căii ideale" a unui 
vas. în orice moment al navigației. 
Serviciul de telecomunicații grec a 
prezentat și un aparat în mărime na
turală : cu radio-telefonul respectiv 
se putea vorbi din incinta expoziției 
cu orice navă, aflată in indiferent ce 
zonă a oceanului.

Concomitent cu deschiderea expo
ziției, la șantierele navale „Scara- 
manga", din apropierea Pireului, a 
fost inaugurat un doc, cel mai mare 
din Mediterana. Inaugurarea docului, 
care se apropie de dimensiunile unui 
stadion, a constituit un prilej, pentru

autorități de a reafirma perspectivele 
favorabile pe care scontează în dome
niul marinei comerciale a țării. Cu o 
tradiție de peste trei mii de ani, flota 
armatorilor greci se situează pe locul 
întîi în lume : ea dispune de 3 292 
nave, cu o capacitate de 28 milioane 
tone. Aici se depun eforturi pentru 
ca un număr sporit de nave ale ar
matorilor greci — răspîndiți în toată 
lumea — să renunțe la diferite pavi
lioane străine și să-l arboreze pe cel 
elen. Prin această acțiune se speră 
atragerea spre țară a unor importante 
surse de venituri, necesare înfăptui
rii programului economic.

Considerată a fi un bun prilej de 
demonstrare și confruntare a rezulta
telor investigațiilor tehnico-știlnțifice 
în marina de transport, expoziția 
constituie și un centru de tranzacții 
comerciale. Iată de ce firme din nu
meroase țări s-au grăbit să închirieze 
de pe acum locuri pentru „Poseido- 
nia ’72".

Al. CIMPEANU


