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ESTE PRODUCȚIA
INDUSTRIEI

LA NIVELUL PDTENTIAL 
AL DOTĂRII?

Dispunem de o mare putere productivă, dar și de 
rezerve considerabile care își așteaptă valorificarea. Este 
necesar ca în toate ramurile producției materiale, în toate 
fabricile și uzinele să crească preocuparea, eforturile 
pentru : 
o -------------------

o
o

FOLOSIREA DEPLINĂ A CAPACITĂȚII TUTUROR MAȘI 
NILOR SI AGREGATELOR;
PUNEREA ÎN VALOARE A ÎNTREGULUI SPAȚIU PRO 
DUCTIV;
GENERALIZAREA SCHIMBURILOR DOI Șl TREI ,* 
ELIMINAREA DISCORDANTELOR DIN FLUXUL TEH 
NOLOGIC.

Este o realitate incontestabilă că 
dotarea cu mijloace tehnice a eco
nomiei naționale a atins un grad im
presionant. în condițiile în care, pe 
fondul puternicului dinamism ce 
caracterizează dezvoltarea econo
miei noastre, actualul plan cinci
nal stimulează, mai mult ca ori- 
cind altădată, afirmarea elementelor 
intensive alfe dezvoltării economice, 
este normal, și nu numai atît, este 
necesar să ne punem întrebarea : cit 
de eficient este utilizat acest poten
țial productiv ? Merită străduința 
fiecărui comitet de direcție, fiecărui 
colectiv de întreprindere, fiecărui 
consiliu de administrație de a-și for
mula neîntirziat răspunsul cuvenit, 
întrucît, chiar din acest an, o bună 
parte din sporul producției indu
striale va fi obținut exclusiv prin fo
losirea mai bună a capacităților de 
producție existente. De fapt, deplina 
valorificare a tuturor capacităților de 
producție este unul din obiectivele 
principale înscrise în Chemarea 
Consiliului Național al Frontului U- 
nitâții Socialiste, care trebuie să stea 
în fața muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și economiștilor.

Pentru o mai exactă înțelegere a a- 
cuității chestiunii în discuție, preci
zăm că aproximativ un sfert din spo
rul total al producției ce se va obține 
în anul 1975 urmează să se realizeze 
pe seama folosirii intensive a capa
cităților existente la începutul acestui. 
an. Desigur, este vorba de o cifră me
die, pe ansamblul economiei, dar în 
anumite ramuri sporul de producție 
prevăzut să se obțină pe această cale 
este cu mult mai ridicat.

Iată doar unul din motivele stăru
inței cu care conducerea partidului a 
revenit în ultima vreme asupra mul
tiplelor aspecte ce le implică valorifi
carea deplină, superioară a actualu
lui potențial productiv al țării. Este 
în folosul întregii noastre societăți ca 
tot ceea ce s-a înfăptuit prin consi
derabile eforturi de investiții mate
riale și bănești să atingă valorile de
plinului randament, pentru a da ma
ximum de rezultate pe planul crește
rii mai rapide a producției materia
le, a venitului național și, implicit, 
pe cel al ridicării nivelului de trai al 

-• poporului.
Potrivit unei analize întreprinse re

cent de organele economice centra
le, rezervele potențiale de pro
ducție identificate pe ansamblul in
dustriei se ridică la cîteva zeci de 
miliarde de lei. Este o cifră care 
are suficientă putere să ne con
vingă de necesitatea conectării nein- 
tîrziate în circuitul producției mate
riale a acestui imens potențial in
dustrial.

în acest context, o deosebită im
portanță are realizarea în întregime 
a prevederilor din proiecte la o se
rie de obiective și capacități în ex
ploatare. Prin atingerea parametri
lor proiectați la toate agregatele si
derurgice intrate în funcțiune în 
urmă cu 2—3 ani, de exemplu, eco
nomia națională ar putea beneficia 
în acest an, peste nivelurile planifi-

cate de 280 000 tone de fontă și circa o 
jumătate de milion tone de oțel de con- 
vertizor ; funcționarea tuturor insta
lațiilor din industria de îngrășăminte 
chimice la nivelul parametrilor pro
iectați este în măsură să asigure în 
acest an o producție suplimentară de 
131 000 tone azotat de amoniu, 51000 
tone îngrășăminte chimice complexe 
și 43 700 tone uree. Rezerve impor
tante de creștere a producției deține 
și industria constructoare de mașini.

în unele unități industriale, mai noi 
sau mai vechi, nivelul realizărilor se 
menține nesatisfăcător și din cauză 
că spațiile productive construite sint 
insuficient folosite. Este de înțeles 
că nu se va putea vorbi de o exploa
tare rațională, la nivelul maxim al 
posibilităților noii secții de bachelită 
de la „Electroaparataj" din Capitală, 
atîta vreme cit din întreaga suprafa
ță construită numai 43 la sută este 
destinată pentru fabricație, 43 la sută 
pentru magazii și 16 la sută pentru 
circulație ; utilajele, ca atare, ocupă 
numai 15.4 la sută din suprafața de 
producție și 6,6 la sută din suprafața 
totală a secției.

Este anormal ca suprafața destina
tă nemijlocit producției să dețină o 
asemenea pondere în totalul suprafe
ței construite. Apare cu toată clarita
tea că, prin introducerea în circuitul 
productiv a unei cît mai mari părți 
din spațiile libere sau din cele utili
zate în scopuri neproductive și do
tarea lor cu mașinile si utilajele ne
cesare. într-o serie de întreprinderi

Ioan ERHAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

IN ZIARUL DE AZI:
• în dezbatere publi
că proiectul de lege pri
vind organizarea și 
funcționarea controlu
lui obștesc. ÎN SPIRI
TUL DEMOCRAȚIEI 
NOASTRE SOCIALISTE 
CETĂȚENII SÎNT CHE
MAȚI SĂ PARTICIPE LA 
PERFECTIONAREA 
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RES SOCIAL

AC 
SEC 

INTE

• INVESTEȘTI UN LEU 
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ZILNICA NOASTRA
GRIJA ȘI BUCURIE

COPILUL
lele dintotdeauna, dar 
strălucind deasupra 
frunții unui nou pui 
de om. Iar el respiră 
ușor, liniștit, de parcă 
ar fi conștient de t- 
mensa solidaritate e- 
xistentă 
iși vede 
treburi ; crește.

Exact 
cernu, in editorialul de 
1 Iunie 1961, „Scinteia'' 
scria : „Așa cum a ho- 
tărit partidul, pină in 
anii 1962—1963 nu va 
mai exista in țara 
noastră copil care să 
nu fi absolvit școala de 
7 ani ; și tot in această 
perioadă va începe

in juru-i, și 
frumos de

acum un de-

Insemnări 
de 1 Iunie

ca
pe 
de 
pe 

co- 
ar-

Adulții n-ar fi insti
tuit o Zi Internaționa
lă a Copilului dacă in 
inima fiecărui om ma
tur n-ar tresălta, mă
car din cind in cind, 
copilul care a fost.

Nu există proble
mă importantă, de or
din politic, social ști
ințific, tehnic, cultural 
oferită spre dezlegare 
societății și în care co
pilul să nu fie mereu 
profund, deseori vital 
interesat. Pentru el, 
contemporanul și ur
mașul nostru, bene
ficiarul și moștenito
rul valorilor materiale 
și spirituale la elabo
rarea cărora trudim, 
se cuvine ca singura 
zi care-i poartă nu
mele in calendar să 
aibă semnificația sta
fidei din cozonac. Ceea 
ce contează însă, în 
primul rind, este anul 
intreg. Oricit ar fi, in 
ziua dinții a lui iunie, 
de cald surisul cu 
re-l intimpinăm 
micul sărbătorit, 
gustoase bunătățile 
care i le oferim, de 
lorate baloanele și
tificiile ridicate în azur 
de dragul și in cinstea 
lui, numai ceea ce în
făptuim permanent 
intre două zile de iu
tii iunie, in numele 
și spre folosul viito
rului, dă adevărata 
măsură a dragostei 
pentru zilnica noastră 
minune — copilul.

Or, o putem mărtu
risi, aici avem cu ce 
ne mindri noi, po
porul de părinți cu 
case deschise soarelui 
de o parte și de alta 
a Munților Carpați.

Dacă, firesc, copilul 
este cel ce culege, în 
timp, roadele străda
niei părintești, tot ce 
facem să avanseze în
tre un intii iunie și al
tul, tot ce înflorește 
sub semnul creației, 
sporește zestrea copi
lului, ii asigură viito
rul. In această lumină, 
preocuparea cotidiană 
a partidului și statului 
pentru perfecționarea 
continuă a vieții eco
nomice și sociale se 
sincronizează cu exa
menul timpului, scru
tat cu ochi paterni și 
materni la ceasul dis
cuțiilor tirzii, sub ste-

trecerea treptată la 
invățămintul de 8 ani“. 
Cei ce erau pe atunci 
cuprinși in perimetrul 
școlarității generale de 
abia trec acum pragu
rile nevăzute dintre a- 
dolescență și tinerețe. 
Par societatea româ
nească a înaintat dea- 
juns de repede pentru 
ca. in același răstimp, 
invățămintul general 
obligatoriu să ajungă 
nu la 8, ci la 10 ani. 
iar perspectiva unei 
intregi tinere genera
ții cu studii liceale, 
absolvite in 12 ani de 
învățătură, să 
apropiată, să 
gibilă.

Vedem aici 
adecvat de a 
sul cu vremea, 
tatea 
străvechi rămineri in 
urmă printr-un efort 
uriaș, ținut în cumpă
nă dreaptă de dragos
tea pentru viitorul viu 
al patriei. Dar ală
turi de acest exemplu 
de materializare a 
principiilor civilizației 
socialiste, s-ar putea 
cita, cu egală îndrep
tățire, dinamica aloca
țiilor bugetare afecta
te sănătății, ocrotirii, 
dezvoltării multilate
rale a copilului ; și ce 
cifre contabile ar pu
tea rosti prețul exact

devină 
fie ian-
un mod 
ține pa- 

socie- 
răscumpărind

LA PORȚILE DE FIER

Lucrările de montaj
au intrat în faza finală

nu 
ni-

in-

cu care se obțin, pen
tru mărunțeii noștri, 
asemenea daruri ca 
Soarele, Muntele, Iar
ba și Marea ? Aici in
vestim in sporul bucu
riei omenești, aici 
vom pierde nimic, 
ciodată.

Copiii sint direct
teresați in mii de pro
bleme care-i frămin- 
tă pe cei mari. Evi
dent, apărarea păcii 
este prima dintre ele. 
Astăzi in miliardul de 
topii și adolescenți 
trăitori pe Terra, at 
noștri deprind, de la 
începutul începuturi
lor conștiinței, alfabe
tul dragostei de pace, 
prietenie, înțelegere și 
respect intre popoare. 
Pe diferite alte meri
diane condițiile de 
viață ale celei mai ti
nere generații sint în
că extrem de vitrege : 
multora, cartea, școa
la le sint incă inacce
sibile, joaca le apare 
ca un vis închipuit și 
tulbure spre sfirșitul 
unei zile de trudă pe
ste puteri. Dar copiii 
lumii, in legăturile 
simbolizate prin ziua 
lor internațională, sint 
uniți prin speranță, 
sete de viață, nevoie 
de cunoaștere. Ei vor 
ști să devină membrii 
unor națiuni înfrățite, 
particulele unei ome
niri descătușate, par
tenerii loiali la con
strucția planetară a 
mileniului III. Pentru 
a ajunge acolo, insă, 
ei. indirect, cer lumii 
adulte de azi o rațiu
ne și o strajă neador
mite, o responsabilita
te colectivă fără fi
suri, o nesfîrsită răb
dare lucidă in migă
loasa operă de salv
gardare a păcii.

Copilul și lumea sint 
una. Venind după sis
temul geocentric al lui 
Ptolomeu. după siste
mul heliocentric al lui 
Copernic, noi am așe
zat copilul in centrul 
universului. Iubim 
prea mult acest sor o- 
riginal, unic în dulcea 
sa incandescentă, pen
tru
'din locul cuvenit.
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a lăsa să fie smuls

Ștefan IUREȘ

Nicolae Ceaușescu

Luni dimineață a părăsit Capi
tala, indreptîndu-se spre Pekin, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, întovărășit de soția sa, Elena 
Ceaușescu, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez și a guvernului Re
publicii Populare Chineze, va face 
o vizită oficială de prietenie în a- 
ceastă țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv 
C.C. al P.C.R., prim-secretar
Comitetului municipal — Bucu
rești al P.C.R., Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Au-

rel Duma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României la 
Pekin.

împreună cu delegația a plecat 
la Pekin și ambasadorul R.P. Chi
neze în România, Cian Hai-fun.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu, 
preună cu soțiile

Erau prezenți, 
membri ai C.C. al 
siliului de Stat și
conducători ai instituțiilor 
trale și organizațiilor obștești, ge
nerali, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față Kang Iăng Săp. 
ambasadorul R.P.D. Coreene, Ngu
yen Dang Hanh, ambasadorul R.D. 
Vietnam, Damdinnerenghiin Bataa, 
ambasadorul R.P. Mongole în Re
publica Socialistă România, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
România, alți membri ai corpului 
diplomatic.

La plecare, membrii delegației 
au fost salutați călduros de nume
roși cetățeni ai Capitalei. Ei scan-

dau „P.C.R. — P.C.R.", „Ceaușescu 
— P.C.R." „Ceaușescu și poporul". 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au răspuns cor
dial manifestărilor de dragoste și 
stimă, urărilor de drum bun a- 
dresate de oamenii muncii veniți 
la aeroport. Pionieri și tineri ro
mâni, chinezi, coreeni, vietnamezi 
și mongoli au oferit flori secreta
rului general al partidului, celor
lalți conducători de partid și de 
stat.

★

Ion Pățan, îm-

de asemenea, 
P.C.R., ai Con- 
ai guvernului, 

cen-
al 
al

Excelenței Sale
Domnul HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene
TUNIS

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, am deosebita plă
cere să vă adresez, în numele poporului român, al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai calde felicitări 
și urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de pace și pro
gres poporului tunisian.

Luni, monitorii conduși 
maistrul Nicolae Nicolae 
executat operația de lansare în 
lăcașul său a rotorului turbinei 
ultimului din cele șase hidro- 
agregate componente ale oentra- 
lei electrice de la Porțile de 
Fier. Realizat de către colecti
vul Uzinei constructoare de ma
șini Reșița, în colaborare cu 
Uzina de mașini grele Bucu
rești, rotorul a, fost asamblat 
într-o perioadă mult mai scurta.

de 
au

decît cele precedente, creîndu-se 
condiții ca angajamentul luat 
de montori și constructori de a-1 
da în funcțiune cu o lună în 
avans față de prevederile din 
plan să se îndeplinească. Lucră
rile de montaj se desfășoară 
într-un ritm intens și la cele
lalte ansamble componente ale 
acestui ultim agregat energetic 
de pe malul românesc al Du
nării.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnul HEDI NOUIRA

Prim-ministru al Republicii Tunisiene

(Agerpres)

DEJ ISI DUBLEAZĂ
■»COMBINATUL DE LA

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE DE CELULOZĂ
CLUJ (corespondentul „Scîn

teii", Al. Mureșan). La Combi
natul de celuloză și hîrtie din 
Dej, unitate intrată în funcțiune 
în cursul cincinalului precedent, 
se desfășoară ample lucrări de 
investiții care vor dubla capa
citatea de producție la celuloza 
vandabilă. Concret, aici se află 
în construcție o nouă linie teh-

nologică de fabricație a celulo
zei, cu o capacitate de 60 000 
tone pe an. Noua linie va diferi 
de cea „veche" prin gradul mai 
înalt de tehnicitate. întregul 
utilaj a fost contractat, iar con
strucția spațiilor de producție - 
încredințată întreprinderii de 
construcții montaje Cluj — este 
„fn grafic", cum se spune.

k ÎNCEPUT campania de conservare
A LEGUMELOR Șl FRUCTELOR

SLATINA (corespondentul 
„Scînteii", Emilian Rouă). — La 
Fabrica de conserve Caracal, li
niile tehnologice de conservare 
a mazărei au început să pro
ducă. Pe măsură ce noi linii teh
nologice vor intra în funcțiune, 
producția de conserve din legu
me va ajunge la peste 180 tone 
pe zi. Totodată, la fabrica din

Caracal s-a îmbuteliat prima 
„șarjă" a anului de gem de căp
șuni și au intrat în magazie pri
mele cantități de dulceață de 
trandafiri din acest sezon de fa
bricație. Aici, la Caracal, se vor 
produce peste 16 500 tone de 
conserve de legume, 1 000 tone 
conserve de fructe, 8 500 tone 
pastă de tomate.

TUNIS
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Tunisiene, adresez cordiale feli

citări și urări de fericire personală Excelenței Voastre, de pace și prospe
ritate pentru poporul tunisian.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
In numele poporului din Cuba, al Partidului Comunist și al Guver

nului Revoluționar vă exprimăm dumneavoastră și, prin intermediul 
dumneavoastră, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului 
român gratitudinea noastră pentru mesajul transmis cu prilejul sărbăto
ririi celei de-a X-a aniversări a victoriei de la Playa Giron.

Totodată, ne este plăcut să vă reînnoim urările noastre cele mai bune 
pentru fericirea și progresul poporului român, al Partidului Comunist 
Român și al Guvernului Republicii Socialiste România.

Cu sentimente de înaltă considerațiune și prietenie,

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Comandant FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba 

Prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar 

al Republicii Cuba

în aceeași zi, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, a făcut 
o escală la Novosibirsk.

Pe aeroportul împodobit cu dra
pelele de stat ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Socialiste România, 
au venit în întîmpinare F.S. Go- 
riacev, prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid Novosi
birsk, împreună cu soția, A.I. Ze- 
riev, președintele Comitetului exe
cutiv al Sovietului regional, îm
preună cu soția, secretari ai comi
tetului regional de partid, alți 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat locale. Au fost prezenți, 
de asemenea, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova, membri ai 
ambasadei.

După un popas la Novosibirsk, 
delegația română va continua călă
toria spre Pekin.

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului A. N. KOSIGHIN

(Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
Survolînd teritoriul Uniunii Sovietice, dorim să vă adresau un cald 

salut tovărășesc în numele delegației noastre de partid și guve^amentale.
Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și po

poarelor Uniunii Sovietice cordiale urări de noi succese pe calea con
struirii comunismului, a înfloririi și prosperității întregii țări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
De la bordul avionului.

(ÎN PAGINA A V-A)

Un comentariu al Agenției „China Nouă“:

POPORUL CHINEZ INTÎMPINĂ CU BUCURIE
PE OASPEȚII ROMANI
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Este o practică ferm încetățenită în societatea noas
tră ca toate hotărîrile importante, toate legile de mare 
însemnătate să fie supuse, înainte de a fi adoptate, unor 
ample dezbateri publice. Zilele trecute a fost dat publi
cității proiectul de lege privind organizarea și functio
narea controlului obștesc, în vederea discutării sale de 
către oamenii muncii, de către cercurile largi ale opiniei 
civice ; este un fapt cu atît mai semnificativ, cu cit — de

astă dată — este vorba despre un act care definește larg, 
cuprinzător, într-o viziune nouă tocmai cadrul de exer
citare a uneia dintre cele mai directe și originale forme 
de manifestare a controlului cetățenesc asupra diferite
lor sectoare economice și sociale de mare interes public. 
Ca și cu alte prilejuri asemănătoare, ziarul nostru pune 
la dispoziția cititorilor coloanele sale, oferindu-Ie astfel 
o tribună de la care să-și expună punctul de vedere, ob
servațiile, propunerile.

Noile structuri

Proiectul de lege supus dezbaterii 
publice conține prevederi care defi
nesc cu multă claritate modalitățile 
de participare directă a maselor de 
oameni ai muncii la exercitarea con
trolului în cele mai importante sec
toare social-economice de interes 
obștesc. In același timp, proiectul pre
vede obligații și sarcini precise, me
nite să revitalizeze în mod hotărîtor 
o activitate cu o bogată tradiție, dar 
care, pe alocuri, de ce să n-o măr
turisim, începuse să dea semne de 
închistare.

O parte din deficiențele din acti
vitatea controlului obștesc s-au da
torat, la Sibiu, de pildă — unde ac
tivează 137 de echipe, cu aproape 700 
de muncitori, ingineri și funcționari 
— unor anomalii în organizarea și 
funcționarea acestuia. Iată una : o- 
bligația comuni
cării, în scris — 
intre echipe și 
conducătorii uni
tăților vizitate sau 
controlate — ca 
privire la consta
tările făcute. Dar 
de ce în scris ? 
Proiectul noii legi 
pune lucrurile la 
punct și în aceas
tă privință : „Pe
riodic — se spune 
în articolul 20 din 
capitolul III — 
conducătorii uni
tăților supuse 
controlului vor 
prezenta, in adu
nările 
țiilor 
informări ; 
modului în 
au fost rezolvate 
constatările și 
propunerile făcu
te de către echi
pele de control 
obștesc. La aceste 
adunări vor fi in
vitați și membrii 
echipelor care au 
efectuat contro
lul". Este un pro
cedeu foarte bun, 
pentru că întă
rește răspunderea 
unităților față de 
lipsurile semna
late de echipă.

Aș dori să fac 
și citeva sugestii: 
ar fi util ca arti
colul 10. din capi
tolul III — unde 
se arată ce fel de 
control obștesc 
exercită sindica
tele — să cuprin
dă și unitățile 
iimentație publică 
tora, astfel incit să fie in concordanță 
cu cele arătate la punctul c din ar
ticolul 5, capitolul II. Este foarte bine, 
de pildă, că se exercită controlul ob
ștesc și asupra întreprinderilor de 
transport in comun, a unităților de 
gospodărie comunală, a administrării 
parcurilor și a zonelor de agrement, 
dar nu se arată nicăieri cine efec
tuează acest control. Este o formu
lare, cred eu, care ar putea fi îm
bunătățită, ca să nu dea naștere la 
interpretări diferite.

tarea dispozițiilor legale referitoare 
la protecția și igiena muncii, și tot
odată să se spună expres cine anu
me va exercita controlul in unită
țile comerciale și de alimentație pu
blică de stat și cooperatiste, inclusiv 
depozitele pentru păstrarea și con
servarea mărfurilor. De asemenea, 
ținînd seama de experiența dobin- 
dită de comisiile de legislația mun
cii, funcționind în cadrul comitete
lor sindicatelor — care nu o dată au 
luat poziție față de manifestări de 
birocratism și formalism din partea 
unor funcționari ai compartimentelor 
de salarizare, financiar, evidența 
vechimii în muncă — socot că ar fi 
bine ca activitatea de control ob
ștesc să fie extinsă și în domeniul 
respectării, de către cei ce angajează, 
a normelor privind încheierea și

cu problemele de bază ale producției, 
din care cauză se înregistrează ră- 
mineri în urmă în realizarea insta
lațiilor de epurare a apelor uzate și 
deficiențe în folosirea acestor insta
lații la parametrii prevăzuți în pro
iecte.

Intrucîl deficiențele existente în 
prezent în numeroase unități sub as
pectul protecției calității apelor fac 
necesare măsuri nu numai pentru 
prevenirea, ci și pentru combaterea 
poluării și întrucît la atenția pentru 
calitatea apelor și aerului trebuie să 
adăugăm grija pentru prevenirea și 
combaterea poluării solului și lupta 
împotriva zgomotului, propun a se 
completa punctul „J" al art. 5 după 
cum urmează : „j“, aplicarea strictă 
a prevederilor legale privind protec
ția mediului înconjurător în scopul

care, zi de zi, vin in oontact cu uni
tățile, serviciile și activitățile propu
se a fi supuse controlului obștesc.

r.ent și 
ristic 
noastre.

In dezbatere publică proiectul de lege privind organizarea

Șl functionarea controlului obștesc

organiza- 
sindicale, 

asupra 
i care

Vasile POPOVICI 
maistru la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Suceava, 
responsabil al colectivului de control 
obștesc de pe lingă consiliul 
județean al sindicatelor

★
Documentul supus dezbaterii a lăr

git considerabil sfera de cuprinderea 
problemelor de care se va ocuipa con
trolul obștesc, controlul exigent al ma
selor. Practic, nu va mai exista do
meniu de activitate de deservire care 
să nu fie supus controlului cetățenesc, 
și, in felul acesta, perfecționării, prin 
includerea sa în acest proces perma- 

caracte- 
societății 

Astfel,
controlul obștesc, 
în noua lui formă 
de organizare, va 
contribui 
rifiearea 
oară tot 
ciontă a 
celor pe 
oferă 
noastră socialistă 
pentru 
continuă a bună
stării generale, a 
nivelului de trai 
al fiecărui om al 
muncii. Controlul 
obștesc — pină a- 
cum incomplet și. 
uneori, unilateral 
atît 
de 
cit și ca partici
pare — capătă o 
formă institutio- 
nalizată, un cadru 
propice pentru 
desfășurarea unei 
activități cit mai 
eficiente.

Cîteva dintre 
prevederile pro
iectului noii legi 
mi se par deose
bit de importante 
și actuale. Este 
vorba, mai întii, 
de prevederile 
art. 5. referitoare 
la sectoarele asu
pra cărora se va 

de acum 
controlul 

Astfel, 
se sim- 

creș-

la valo- 
suiperi- 

mai efi- 
mijloa- 

care le 
societatea
creșterea

ca sferă 
cuprindere,

comerciale, de a- 
și depozitele aces-

desfacerea contractului de muncă, 
concediul anual de odihnă, emiterea 
dispozițiilor de reținere etc. Consi
der, de asemenea, că este întru to
tul necesar să se prevadă expres 
principiile și criteriile de alegere a 
membrilor echipelor de control ob
ștesc.

prevenirii și combaterii poluării apei, 
aerului și solului, precum și pentru 
lupta împotriva zgomotului".

organizatorice 
impun noi metode

de lucru

'FAPTUL 
DIVERS

Sumhild LIPTAK
membră a Comitetului executiv 
ol Consiliului municipal
al sindicatelor Sibiu, responsabilă 
cu problemele de control obștesc 

★
Prin prevederile noului proiect de 

lege se lărgește considerabil cadrul 
de participare la controlul obștesc 
pentru toate organizațiile reprezen
tate în Frontul Unității Socialiste : 
sindicatele, organizațiile de tineret, 
comisiile de femei, uniunile coope
ratiste ș.a. Noua formă organizato
rică creează posibilitatea antrenării a 
zeci și zeci de mii de cetățeni, de 
toate vîrstele și profesiunile, la 
exercitarea controlului asupra mo
dului în care instituțiile publice, uni
tățile economice își îndeplinesc obli
gațiile.

In legătură cu textul propriu-ziș 
al proiectului, consider că ar trebui 
să cuprindă, printre tezele normative 
propuse în art. 6, și îndatorirea con
trolului obștesc de a urmări respec-

Pavel PERJU 
președintele Judecătoriei 
din Botoșani

★
Este pentru prima oară că Solu

ționarea unor probleme de asemenea 
complexitate și importanță ca ace
lea ale poluării mediului înconjură
tor este supusă controlului obștesc, 
în calitatea lui de exponent al opi
niei publice, șl intereselor majore ale 
societății. Avind în vedere cerințele 
întăririi disciplinei in unitățile de 
stat și cooperatiste cu privire Ia res
pectarea măsurilor de protecție a 
calității apelor și a mediului in ge
neral, consider deosebit de utile 
prevederile art. 6, aliniat j. al pro
iectului supus dezbaterii care preci
zează printre atribuțiile acestui 
control „respectarea regulilor de pre
venire a poluării apelor și aerului". 
Controlul obștesc, așa cum este con
ceput prin acest proiect de lege, 
poate aduce o contribuție impor
tantă pentru mărirea preocupării și 
interesului factorilor de răspundere 
și de execuție din unitățile socia
liste față de măsurile de protecție a 
calității apelor, măsuri care în pre
zent nu sînt tratate la același nivel

Ing. Constantin RADESCU 
director al Direcției de protecție 
a calității apelor
din Consiliul Național al Apelor

★
Prin legiferarea activității contro

lului obștesc crește mult răspunderea 
tuturor organizațiilor și instituțiilor 
vizate pentru activitatea pe care o 
desfășoară, pentru aplicarea în prac
tică a sugestiilor și propunerilor utile 
ale cetățenilor. Pină acum, multe 
propuneri și sugestii, multe consta
tări critice se izbeau de inerția unor 
conducători de organizații comercia
le, de pildă, care priveau activitatea 
de' control în mod formal, nu între- 
prindeau nimic în vederea înlăturării 
neajunsurilor semnalate. Iată de ce 
consider ca foarte bine venite preve
derile art. 19 din acest proiect de 
lege, în care se stipulează răspunde
rea disciplinară, materială, admini
strativă sau penală, după caz. pentru 
conducătorii unităților controlate, 
precum și conducătorii și alți anga
jați ai organelor ierarhic superioare, 
care se fac vinovați de lipsă de inte
res în examinarea sau valorificarea 
constatărilor și propunerilor făcute 
de echipele de control obștesc. După 
părerea mea, aceasta va duce la cre
șterea eficienței controlului obștesc, 
la întărirea respectului față de opinia 
maselor lșrgi de oameni ai muncii

exercita 
încolo 
obștesc, 
de mult 

nevoia
terii responsabi
lității față de în

datoririle ce le revin, nu numai ce
lor care vind produsele în maga
zine, ci și a celor care fabrică aceste 
produse, deoarece o seamă de nemul
țumiri, în rîndul cetățenilor, erau 
cauzate tocmai de calitatea necores
punzătoare a unor produse. In ace
iași spirit, în vederea curmării feno
menelor încă existente de birocra
tism și formalism, din diferite sec
toare de activitate cu publicul, soco
tesc necesar ca intervenția controlu
lui obștesc, eficient și operativ, să 
Se facă simțită și în activitatea ofi
ciilor de pensii, a celor de recrutare 
și repartizare a forței de muncă, a 
întreprinderilor de construcții de lo
cuințe și a oficiilor pentru construc
ția de locuințe proprietate personală; 
propun ca articolul 5 să fie completat 
în consecință.

Pornind de Ia faptul că răspunde
rea generală pentru organizarea și 
conducerea activității de control ob
ștesc revine Frontului Unității Socia
liste, consider că art. 21 trebuie re- 
formulat în sensul că, anual, consi
liile locale ale F.U.S. și nu echipele 
de control obștesc vor prezenta, în 
adunări cetățenești pe cartiere, co
mune sau sate, dări de seamă despre 
activitatea desfășurată de controlul 
obștesc, la care sa participe toți fac
torii cu îndatoriri și atribuții în acest 
domeniu.

Cutreierînd ogoarele județului 
Constanța, admirind starea culturilor 
de cereale, ne-am gîndit la efortu
rile neobosite ale mecanizatorilor. 
„Sesiunea lor de examene", începută 
la însămințări, continuînd acum cu 
lucrările de întreținere a culturilor, 
care se desfășoară în condiții deose
bite față de trecut. Reorganizarea sta
țiunilor de mecanizare a agriculturii 
și deservirea de către ele a unor su
prafețe de 10 000—12 000 hectare — cit 
cuprind consiliile intercooperatiste —, 
rolul ce li s-a atribuit de „mecanic" 
al cooperativelor agricole ; lărgirea 
și diversificarea gamej de servicii pe 
care le efectuează ; legarea strînsă a 
veniturilor realizate de mecanizatori 
de producțiile pe care le obțin fer
mele și brigăzile de cîmp — sint 
doar cîteva din mutațiile petrecute 
în viața acestor unități ca urmare a 
aplicării măsurilor adoptate de par
tid pentru perfecționarea organizării, 
conducerii și planificării agriculturii.

Cum era firesc, reorganizarea ac
tivității stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii a impus adaptarea mun
cii de partid din aceste unități la 
noile condiții, in vederea folosirii 
premiselor favorabile create de ca
drul organizatoric

Sint semnifica
tive în acest sens 
măsurile inițiate 
în ultimul timp 
de organizația de 
bază din S.M.A. 
Castelu : instrui
rea și repartiza
rea celor mai buni 
mecanici pentru 
întreținerea și re
pararea utilajelor 
de irigat, con
comitent cu- un 
complex de mă
suri pentru pregă
tirea a zeci de țărani cooperatori ca 
motopompiști la exploatarea sisteme
lor de irigații ; mecanizatorii 
bri de partid din Castelu, și 
exemplul lor, cei 
Siminoc, Poarta 
pus ca, în afara 
tru semănat, să

ce a fost adoptat.

Mihai CADA
tehnician, responsabilul comisiei 
de control obștesc
a comitetului sindicatului
de la fabrica „Banatul" — Timișoara

Parcul 
Porților 
de Fier

Direcția monumentelor naturii 
a întocmit de curind un proiect 
pentru înființarea, in apropierea 
Porților de Fier, a unuia dintre 
cele mai mari și mai interesante 
parcuri naturale din țară. Desfă
șurat pe un teritoriu ce se în
tinde practic de-a lungul în
tregului defileu muntos al Du
nării, el va cuprinde, printre 
altele, o serie de zone de mare 
interes științific și turistic : Va
lea Cemei, muntele Domogled, 
rezervațiile naturale de la Bah
na, Gura Văii-Virciorova, peș
tera Topolniței, Cazanele. După 
cum se vede, o rezervație unică 
nu numai prin întinderea ei. 
prin varietatea florei și faunei 
sale specifice, ci și prin bogata 
sa paletă peisagistică de o nea
semuită frumusețe. Beneficiind 
și de o importantă rețea de a- 
menajări turistice — intre care 
amintim campingul ce se va 
construi în apropierea satelor 
Cireșu și Balta — viitorul parc 
natural va întruni, desigur, toa
te condițiile pentru a fi căutat 
de vizitatori.

Patrula a 
sosit la timp

într-una din zilele trecute, pe 
Șoseaua Nordului, in dreptul 
Parcului Herăstrău, Constantin 
Petrașcu, în vîrstă de 23 de ani 
(str. Paharnicului 25) l-a înjun
ghiat cu un cuțit pe Costel Pa
vel de 20 de ani (str. Zăgazului 
76). în momentul în care făpta
șul intenționa să dispară s-a în- 
tîlnit insă|cu o patrulă de mi
liție. Căpitanul Marin Radu și 
serg. maj. Ion Radu au pornit 
imediat după el. Pentru a scă
pa de urmăritori, C.P. a încercat 
să traverseze înot lacul Heră
strău, dar a fost „pescuit" îna
inte de a ajunge la mal. La a- 
ceasta a contribuit si Fănică Ma
tei, paznic la I.C.A.B.

în momentul de față, victima, 
care a suferit o intervenție chi
rurgicală la spitalul de urgență, 
se află în afară de orice pericol. 
Urmează ca ancheta, în curs de 
desfășurare, să precizeze amă
nuntele acestei tentative de 
omor, iar vinovatul să fie de
ferit organelor de justiție.

Vinovății să 
răspundă!

'Trenul de marfă nr. 18 482, 
format din 16 vagoane Încărca
te cu piatră, oprise în stația 
C.F. Robănești (Dolj). Urma 
să se efectueze o manevră pen
tru descărcarea primelor 8 
vagoane. După decuplare, a- 
cestea au fost tractate spre ca
bina nr. 1 în vederea trecerii lor 
pe o altă linie. Deodată însă ele 
au fost ajunse din urmă de... 
celelalte 8 vagoane de care abia 
fuseseră despărțite, fără ca a- 
cestea să fi fost, in prealabil, 
asigurate ! în urma acestui fapt, 
între cele două grupuri de va
goane s-a produs o tamponare 
violentă, soldată eu acciden
tarea a 5 persoane. La scurt 
timp după aceea, una dintre 
victime a decedat. Organele de 
resort cercetează acum în mod 
amănunțit cauzele acestui acci
dent, datorat — evident — unei 
țrave și nepermise neglijențe.

eu muncesc zi de zi, aci, la Plopeni? 
La secție ajungem numai cind sîntem 
convocați la adunarea generală a or
ganizației. Dar și atunci fiecare dis
cută tot despre problemele secției în 
care lucrează, întrucît nu cunoaște 
ce se întîmplă la vecini".

Desigur, există factori de natură 
obiectivă care determină o atare stare 
de lucruri : mecanizatorii lucrează 
dispersat, se întîlnesc rareori la sec
ție ; cit despre faptul că se cunosc 
puțin, că nu știu „ce se întîmplă 
la vecini", aceasta ține de felul in 
care se desfășoară activitatea organi
zației de bază. în timp oe organiza
ția de bază de la S.M.A. Chirnogeni 
a renunțat, în ultimul timp, să faci
liteze dialogul permanent „de la dis
tanță" dintre mecanizatorii celor trei 
secții prin foaia volantă, limitindu-se 
la activitatea gazetei de perete aflată 
la sediul stațiunii (de altfel atît de 
anostă și aridă incit nu atrage pe ni
meni). la S.M.A. Pantelimonul de Sus 
această foaie a devenit un mesager 
statornic intre mecanizatorii celor 
cinci secții.

Stabilirea 
veniturilor 
ducțiile pe 
brigăzile din cîmp a avut, în ulti

mul timp, o înrî- 
urire favorabilă a- 
supra ansamblu
lui activității sec
țiilor mecanice. 
Pornind tocmai de 
la noile structuri 
organizatorice, de 
la ancorarea 
muncii de partid 
in veriga de bază, 
ca și de la faptul 
că activitatea me
canizatorilor din 
secții se desfășoa
ră cot la cot cu 

aceea a beneficiarilor acestor lucrări
— s-ar 

și ra
de par- 
orgarjiza-

unei corelații strînse a 
mecanizatorilor cu pro- 

care le obțin fermele și

Viața de partid
în stațiunile 

de mașini agricole

mem- 
după 

Vodă, 
pro- 
pen-

din Cuza 
Albă și-au 

terenului 
execute o lucrare 

suplimentară de nivelare a terenului 
pentru a inlesni semănatul la a- 
ceeași adincime, păstrarea rezervei 
de apă in sol.

Se cuvine remarcat că în stațiu
nile de mecanizare a agriculturii din 
Chirnogeni, Adamclisi, Pantelimonul 
de Sus, Castelu, centrul de greutate 
al muncii de partid se află nu la 
sediul stațiunii, ci în secții. Factor 
deosebit de important deoarece, în 
felul acesta, organizațiile de bază 
sau grupele de partid au posibilita
tea să acționeze nemijlocit, cu su
plețe. prompt, pentru realizarea prin
cipalelor obiective care le stau în 
față. Este concludentă în această pri
vință activitatea grupei de partid de 
la secția de mecanizare nr. 2 Plopeni, 
care a orientat întreg, arsenalul mun
cii politice spre soluționarea proble
melor legate de calitatea lucrărilor 
efectuate și policalificarea mecaniza
torilor.

Evident, această concentrare a 
muncii de partid la nivelul secției, 
în grupa de partid, acolo unde își 
desfășoară activitatea curentă meca
nizatorii și se decide, în ultimă in
stanță. soarta recoltei, nu poate în
dreptăți nicidecum organizația de 
bază din cadrul stațiunii să se limi
teze la rolul de a „însuma" rezulta
tele activității grupelor de 
dispersate în cooperativele agricole 
pe care le deservesc. Odată cu coor
donarea eforturilor acestora spre 
realizarea obiectivelor comune, ea 
este chemată să acționeze pentru fa
cilitarea schimbului de experiență. 
Or, tocmai în acest domeniu lucru
rile șchioapătâ. Ne spunea la un mo
ment dat tovarășul Gheorghe Diaco- 
nu, organizatorul grupei de partid din 
secția de la Plopeni : „Cum pot să 
știu ce fac cei din Chirnogeni, cind

partid

— țăranii cooperatori 
justifica pe deplin ca 
porturile dintre grupa 
tid a mecanizatorilor și 
țiile de bază din ferme și brigăzi, 
ale căror formații lucrează acum în 
acord global, să marcheze un progres, 
în sensul unei mai strînse conlucrări. 
Or, deși eficiența practică a u- 
nei asemenea conlucrări a organiza
țiilor de partid apare limpede, nu am 
putut afla măcar un caz cind meca
nizatori membri de partid să fi fost 
invitați la adunările generale ale or
ganizațiilor de bază din fermele sau 
brigăzile pe care le deservesc, spre 
a afla din sursa cea mai autorizată 
cum e apreciată munca lor și a sta
bili în comun măsuri pentru îmbună
tățirea ei.

Desigur, inițiativa unor asemenea 
raporturi de conlucrare directă, ope- 
.rativă, ar putea veni din ambele sen
suri. Tot at.ît de util ar fi ca la adu
nările grupelor de partid ale mecani
zatorilor să fie invitați șefi de fermă, 
brigadieri, secretari ai organizațiilor 
de bază din C.A.P.. spre a exprima 
punctul de vedere al cooperatorilor 
despre calitatea muncii prestate 'de 
mecanizatori. O dovedește practica 
încetățenită la secția Nistorești, unde 
președintele cooperativei agricole, 
Ioan Ciurea. vine adesea în mijlocul 
mecanizatorilor și unde nu este dez
batere a grupei de partid a acestora 
la care el să nu participe.

în cursul investigațiilor a reieșit, 
totodată, că atenția primordială acor
dată în mod îndreptățit de organi
zațiile .
telor legate de executarea Ia timp 
optim 
litate 
treținerea și repararea parcului 
mașini Și utilaje, se cere îmbinată cu 
impulsionarea eforturilor pentru di
versificarea prestărilor de servicii că
tre cooperativele agricole. Tot atît de 
importante s-ar dovedi și acțiunile 
care să vizeze mai buna folosire a 
potențialului inginerilor, tehnicienilor, 
a experienței muncitorilor cu înaltă 
calificare profesională in vederea 
autoutilării stațiunilor, modernizării 
unor procese de producție, produce
rii pe plan local a unor piese de 
schimb.

Absența unor asemenea obiective 
de pe agenda de lucru a unor orga
nizații de partid ale mecanizatorilor, 
ca și a comitetelor de partid din 
Chirnogeni, Adamclisi se explică și 
prin aceea că secretarii acestor co
mitete comunale trec doar o dată la 
citeva luni prin secțiile stațiunii, iar 
atunci cind le „vizitează", numai de 
problemele specifice muncii de par
tid nu se ocupă.

La numai cîteva luni de la adop
tarea noii structuri organizatorice a 
unităților de mecanizare a agricultu
rii, activitatea organizațiilor de par
tid din S.M.A. se află intr-un conti
nuu proces de perfecționare. Neîndo
ielnic, în confruntarea cu sarcinile 
ce le stau în față, vor fi în măsură 
să folosească condițiile propice cre
ate spre a-și spori rolul de forță 
dinamizatoare a colectivelor de me
canizatori.

de partid din S.M.A. aspec-
și de cea mai bună 
a lucrărilor agricole,

ca- 
in- 
de

Constantin MORARU 
Radu APOSTOL
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UNEI FABRICI DE SĂNĂTATE
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Al. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

cinema
a Facerea lumii : CENTRAL — 
9,13; 11,30; 13,46; 16; 18,15; 20,30,
AURORA — 9,30; 12; 15; 17,45, la 
grădină — 20,15, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15, la grădină — 20,15, 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, GRA
DINA DOINA — 20.
• Hello, Dolly (ambele serii — pe 
ecran panoramic) : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
e Dă-t înainte, cowboy : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete — 3665); 20,15 (seria 
de bilete — 3666).
0 Elefantul Slowly : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20.
0 Vulpile șl șoriceii : DOINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16;
GRIVIȚA — 9; 12,30; 
FLAMURA — 9; 12,30;
MODERN — 9; 12,30; 
STADIONUL DINAMO
0 Bătălia de pe Neretva : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA
— 9; 12,30; 16; 19,30, GRADINA 
MODERN — 20,15.
0 Cazul C.L. : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul — 9,15; 
12,30; 15,45, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,45 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
0 Judex — 9; 10,30; 12,30; 14.30, 
Martorul acuzării — 16,30; 18,45, 
Deșertul roșu — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
0 Prețul puterii : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
0 In arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45;
20.
0 Secretul din Santa Vittoria : 
BUZEȘTI — 14,30; 17,15, la grădină
— 20,30.
• Eu, Franclsc Skorina : DACIA
— 8,45—20 tn continuare.
0 Sunetul muzicii : BUCEGI — 10; 
16,30; 20, la grădină — 20, ARTA — 
16, la grădină — 20.

• Mlhai viteazul : UNIREA — 
16,30; 20,15, la grădină — 20,15.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
LIRA — 15,30; . 18, la grădină — 
20,15, FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GRADINA VITAN
— 20,15.
a Haiducii lut Șaptecai : Zestrea 
domniței Ralu : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19,15, FERENTARI — 15;
19, MOȘILOR — 15,30; 19.
• Serata : VOLGA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
f) Printre colinele verzi : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Pan Wolodyjowski : PROGRE
SUL — 15,30; 19.
e Doar un telefon : CRlNGAȘI — 
16; li 20.
a Domiciliul conjugal : VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Cronometrai : POPULAR — 
15,30.
• Clanul sicilienilor : POPULAR
— 18; 20,15.
• Pe cometă : MUNCA — 16; 18;
20.
• Chemarea frontului î COSMOS
— 15,30.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
COSMOS — 18; 20,15, PACEA — 
16; 13; 20.

Fabrica de medicamente „Terapia din Clu| — vedere interioară

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regele Lear
— 20; (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Buricele în ureche — 20.
• Teatrul Giulești : Acești Îngeri 
triști — 19,30.
0 Teatrul liric Constanța (în sala 
Teatrului de operetă) : O noapte 
In Veneția — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17. 
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Micul infern
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoarele de frumu
sețe — 18,30.
• Circul ,,Globus" : Arena primă
verii

Binecunoscută în 
,ră și peste hotare, 

fabrica de medica
mente și produse chi
mice „Terapia" de la 
Cluj va cunoaște în 
decursul actualului 
cincinal o amplă dez
voltare și moderni
zare. ceea oe-i va crea 
condiții în vederea 
sporirii producției de 
2.8 ori față de realiză
rile din cincinalul pre
cedent.

în prezent. fabrica 
„Terapia" produce 
peste 100 de sortimen
te de medicamente, 
sub formă de compri
mate, drajeuri. sohi-

ții, capsule, fiole etc., 
precum și aproape tot 
pe atîtea alte semifa
bricate proprii. O a- 
tenție deosebită se dă 
produselor de sinteză 
fi.nă și medie, precum 
și. produselor din sin
tezele industriale, cum 
ar fi • cloramfenicolul, 
calciu gluconic etc. Pe 
agenda medicamente
lor noi. în acest an 
vor mai figura încă 
cinci, iar alte două 
noi medicamente — 
realizate de către prof, 
dr. docent Octavian 
Fodor — se găsesc în 
stadiu de experimen
tare clinică. O fruc-

tuoaisă activitate des
fășoară colectivul 
bricii „Terapia" 
cooperare cu Fabrica 
de antibiotice din Iași 
peni.ru realizarea pe
nicilinelor semisinte- 
tice. Demn de remar
cat este faptul că în 
cele 5 luni din acest 
an. colectivul fabricii 
clujene a obținut, pes
te olan, o producție 
marfă valorind mai 
mult de 1,4 milioane 
lei.

*

10,00—11,00 Teleșcoală • Literatura 
română : Originalitatea operei 
lui Creangă. Prezintă prof. 
Maria Pavnotescu • Chimie : 
Valența. Prezintă prof. dr. 
docent Victor Sahlni.
Deschiderea emisiunii. Revis
ta literară TV.
De ziua voastră, copii ! 
Publicitate.
1001 de seri.

19,30 Telejurnalul 
Sport.

20,10 România '75. 
noi locuri de 
cațlile economico-sociale ale 
creșterii populației active. 
Prevederile actualului cinci-

de seară

deUn milion 
muncă. Impll-

nat prezentate șl comentate 
de Virgil Pîrvu, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, conf. dr. Mircea 
Bulgaru, director în Direcția 
Centrală de Statistică.
Seară de teatru : „Ultima în
trebare" de Ștefan Berciu. In 
distribuție : Silvia Popovici, 
Telly Barbu, Tudorel Popa, 
Septlmlu Sever, Ștefan Ior- 
dache, Chirii Economu. Sce
nografia : arh. Armand Crin- 
tea. Regla : Ștefan Traian 
Roman.
Breviar juridic.
In turneu la București... 
Trio-ul Dave Brubeck. Invi
tatul .formației — saxofonis
tul Gerry Mulligan.

22,20 Opinia dv. : „Dezbateri lite- 
rar-artistice". Pictură și 
sculptură în marea expoziție 
națională de la Sala Dalles. 
Participă : Ion Frunzetti, Dan 
Hăulică, Vasile Drăguț.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

21,45
22,00

| Gongul 
I final!

Pornit la plimbare după un 
Ichef de zile mari, Gheorghe To

fan din Brăila s-a oprit în fața 
Teatrului de păpuși din loca- 

I litate. Simțea nevoia „să se dea 
în spectacol". N-avea însă par
teneri. A acostat doi trecători, 

Idar aceștia, deși molestați, au 
ieșit repede din „scenă". în aceas
tă situație, a intrat în holul tea
trului, unde a început„o repre- 

Izentație", tot atît de puțin amica
lă, cu primul salariat ce i-a apă
rut în cale. După acest „interme- 

Izzo", a reapărut în stradă și a 
oprit un taxi, pentru a-i rupe 
antena și a-1 lua la bătaie pe 
șofer. „Comedia" nu putea însă 

I să dureze la nesfîrșit. Erau 
I de-acum suficiente... acte pentru 
I a fi suspendată. Continuarea și 
Iapoi... căderea cortinei urmea

ză, în curind, la tribunal.

I Lovitura 
de grație

Duminică la Tg. Jiu s-a con
sumat ultima etapă a campio- I natului județean de fotbal. Si
tuată pînă atunci pe locul 2 
în clasament, echipa „Gorjul" 

Iurma să întîlnească formația 
„Voința" din localitate. Calcule
le făcute (probabil nu numai 

Ipe hîrtie) arătau că „Gorjul" 
putea deveni lider. Pentru a- 
ceasta, trebuia să cîștige Insă 
ultimul meci cu 23-0 ! Imposi- 

Ibil ? Și, totuși, minunea s-a 
produs ! Arbitrată cu „compe
tență și autoritate" de Marcel I Stere, partida dintre „Gorjul" 
și „Voința" s-a încheiat cu sco
rul de... 25—0 ! Băieții de la 
„Gorjul" s-au îmbrățișat feri- 

I ciți (bineînțeles, împreună cu... 
I adversarii de la „Voința") pen- 
• tru acest „succes". După meci, 
Iînsă, comisia județeană de fot

bal ie-a dat o adevărată „lovi
tură de grație", precizîndu-le 

Ică pentru a cîștiga campiona
tul aveau nevoie, de fapt, de 
27-0 ! Deși meciul și-a pierdut 
astfel orice miză, rămîne de 

I văzut cum îl vor „omologa" 
acum forurile de resort

I Rubrică redactată de :
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților 
I „Scînteii"

peni.ru
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SE EXTINDE FABRICA DE PIELE 
SI MÂNUȘI DIN TG. MURES 
11 . 1

TG. MUREȘ (corespondentul „Scînteii", 
L. Deaki). — La fabrica de piele și mânuși 
din Tg. Mureș, unitate care în anii din 
urmă a cunoscut un amplu proces de mo
dernizare și dezvoltare, se execută acum 
în continuare însemnate lucrări de investi
ții : mărirea halelor de producție prin com
pletări și supraetajări, reorganizarea unor 
suprafețe productive, modernizarea procese
lor tehnologice etc. Capacitatea fabricii va 
spori anual cu un milion perechi mănuși 
din piele și 16 380 bucăți confecții. Noile 
capacități urmează să fie dotate cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate, linii auto
matizate de mare randament, în majori
tate produse în țară. Din dările de seamă 
statistice, care sintetizează activitatea exe
cutantului, I.C.M. Cluj, rezultă că planul de 
producție prevăzut pentru trimestrul I s-a 
realizat în proporție de 120 la sută la in
vestiții total și 155 la sută la construcții 
montaj.

Una din secțiile fabricii

CARACTERISTICA MAȘINILOR - UNELTE I

DE EA 0. N. MIR

CALITATE 
SI PRECIZIE

ALBA IULIA (corespondentul „Scânteii", 
Ștefan Dinică). — In activitatea colectivu
lui de muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la Uzina mecanică din Cugi-r un loc aparte 
îl deține producția de mașini-uneite. Este 
și firesc, de altfel, dacă avem în vedere 
solicitările mereu în creștere, pentru aceste 
produse, atît pe piața internă, cît și la ex
port. în prezent, la U.M. Cugir se fabrică 
21 tipodimensiuni de mașini de frezat cu 
consolă, de prelucrat roți dințate, mașini de 
mortezat roți dințate, de rectificat ș.a. Ma
joritatea acestora sînt rodul unei concepții 
proprii, creației originale a specialiștilor 
din uzină, materializate apoi tot aici și exe
cutate cu utilaje modeme. Mașinile de fre
zat roți dințate, de exemplu, sînt compara
bile și competitive prin performanțele lor 
cu cele mai remarcabile produse similare, 
fabricate în străinătate. în legătură cu preo
cupările asidue, vizînd continua ridicare a 
performanțelor acestor utilaje, ing. Traian 
Haneș, șeful serviciului constructor-șef ma
șini-uneite din uzină, ne-a informat :

— Mașinile de frezat universale FU au 
cunoscut, în ultima vreme, un permanent 
proces de înnoire, de modernizare. Ne in
teresează acum și problema modernizării 
aspectului lor, dotării cu un număr sporit 
de accesorii normale și speciale, ceea ce va 
permite multiplicarea operațiunilor cane să 
se poată efectua pe aceste mașini. Tindem 
să le asigurăm un grad tot mai mare de 
universalitate. Printre aceste preocupări, cu 
o finalitate apropiată, se situează și găsirea 
unor soluții moderne, care să ne ajute la 
aplicarea tehnologiilor constructive cît mai 
eficiente și economicoase. Este important de 
semnalat faptul că, anul acesta, a început 
în uzină fabricația de serie a mașinii de 
danturat FD-800. Tot în 1971 începe pro
ducția mașinilor de rectificat interior, pen
tru rulmenți, care vor acoperi un „gol“ re
simțit . în industria noastră constructoare de 
mașini-uneite. Se află în curs de asimilare 
o nouă mașină de mortezat roți dințate ; 
urmează, de asemenea, să cunoască imbu- 
nătățiri și mașina de danturat FD-500. în 
vederea obținerii unei precizii superioare în 
prelucrări.

Cooperativele agricole din județul 
Dolj au alocat, an de an, la fondul de 
acumulare o parte însemnată din ve
niturile realizate. Numai în cursul a- 
nului trecut au fost repartizate la 
fondul de acumulare 172 715 000 lei, 
ceea ce reprezintă 23,8 la sută din 
venitul global. în anii 1968—1970 coo
perativele agricole din județ au in
vestit în construcții zootehnice, 
procurări de animale, plantații de vii 
și pomi, amenajări pentru irigații 
etc., folosind fonduri proprii și cre
dite acordate de stat, peste 773 400 000 
lei. Ca urmare a investițiilor făcute, 
au crescut veniturile și fondurile 
destinate retribuirii muncii.

Pentru creșterea eficienței econo
mice a investițiilor efectuate, nume
roase cooperative agricole s-au unit în 
asociații intercooperatiste specializate 
pe diferite ramuri de producție și au 
realizat în comun complexe pentru 
creșterea și îngră- 
șarea porcinelor, 
taurinelor, ovine
lor, pentru culti
varea legumelor 
și îndeosebi a le
gumelor timpu
rii, au amenajat 
sisteme mari de 
irigații etc. Se 
remarcă în aceas
tă privință aso
ciațiile pentru 
cultura legume
lor timpurii de la 
Cetate, Foișor, Os- 
troveni, comple
xele pentru creș
terea și îngrășa- 
rea porcilor de la 
Cerăt, Maglavit, 
Gîngiova, Galicea 
Mare, pentru pă
sări ouătoare de 
la Brădești, aso
ciația viticolă de 
la Bechet și mul
te altele. Investi
țiile s-au făcut pe 
baza unor studii 
tehnico - economi
ce bine funda
mentate. în coo
perative ca cele 
din Goicea Mare, 
Maglavit, Segar- 
cea, Cerăt, Bîrza 
unde s-a făcut o 
temeinică analiză 
a fiecărui leu 
cheltuit, unde s-a chibzuit bine ce și 
cum trebuie construit, averea obșteas
că și o dată cu aceasta veniturile ță
ranilor cooperatori au cunoscut o 
creștere continuă.

La stabilirea unor obiective nu 
s-au avut însă în vedere posibilitățile 
de realizare, oportunitatea și îndeo
sebi eficiența lor. Așa se explică 
faptul că în mai multe cooperative 
agricole s-au făcut cheltuieli destul 
de mari pentru construcții zooteh
nice sau pentru activități anexe, plan
tații de vii și pomi care nu numai 
că nu sînt rentabile, dar sînt o po
vară pentru unitățile respective. Edi
ficator în această privință este cazul 
cooperativei agricole din Dobrești, 
care a primit de la stat credite pe 
termen lung de peste 3 milioane lei. 
Cea mai mare parte a acestora a fost 
folosită pentru construcția de graj
duri, puiernițe, procurarea de agre
gate pentru irigații, amenajarea unei 
orezării, plantări de viță de vie etc. 
Nu se poate spune că în sectoarele 
respective aceste investiții nu ar fi 
fost necesare și rentabile. Numai că 
cele 7 grajduri pentru bovine, 4 pu
iernițe și alte obiective au fost am
plasate fără a se avea la bază un 
plan de sistematizare și fără a se ține 
seama de dezvoltarea în perspectivă 
a cooperativei. Datorită acestui fapt 
construcțiile au fost împrăștiate în 
toate cele 4 sate cuprinse în coope
rativă. Această răspîndire nu a dat 
posibilitatea efectuării unui control și 
îndrumării calificate și ca urmare sec
toarele respective s-au dovedit ne
rentabile. In prezent, cele 4 puier
nițe cu o capacitate de 8 000 capete

și un grajd de 80 capete, construite 
cu cheltuieli mari, stau nefolosite.

în alte cooperative agricole, dato
rită lipsei de discernămînt a con
siliilor de conducere, îndrumării 
uneori necorespunzătoare date de 
direcția agricolă și uniunea coopera
tistă județeană s-au realizat și unde a 
trebuit și unde nu a trebuit con
strucții zootehnice. Nu după multă 
vreme, iar în unele cazuri chiar ime
diat după efectuarea investițiilor, s-a 
ajuns la concluzia că acestea nu 
sînt eficiente. Așa s-au petrecut lu
crurile la cooperativa agricolă din 
Bechet. în trimestrul III al anului 
trecut s-a terminat de construit o 
maternitate pentru scroafe. Dar n-au 
trecut nici șase luni de la darea 
ei în folosință, și cooperativa a 
primit indicații de la direcția ge
nerală agricolă și U.J.C.A.P. să o 
desființeze deoarece se dau în folo

de lucruri ? Din relatările mai mul
tor interlocutori s-a desprins că une
ori întreaga operație de aprobare a 
investițiilor capătă un caracter for
mal. Un astfel de caz s-a petrecut la 
cooperativa agricolă din Tuglui. Aici, 
în anul 1968, a început construcția u- 
nei brutării. în • studiul tehnico-eco- 
nomic se argumenta că brutăria, a 
cărei construcție va costa 238 000 lei, 
va aduce in primii 8 ani un bene
ficiu anual de 83 000 lei, iar după a- 
ceea cite 100 000 lei anual. Cum s-a a- 
juns la aceste cifre favorabile? Foarte 
simplu. S-a cerut la consiliul popular 
comunal numărul populației, apoi — 
socotindu-se cam care ar putea fi 
consumul de piine pe cap de locuitor 
s-a calculat consumul zilnic pe co
mună și apoi s-a aflat consumul a- 
nual. Cunoscînd cantitatea de pîine 
ce se poate consuma într-un an și 
prețul de cost al unui kilogram de

Investești un leu sau o mie, 
CHIBZUINȚĂ ESTE, 
ÎN TOATE CAZURILE, 
OBLIGATORIE

ANCHETĂ IN COOPERATIVELE AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL DOLJ

sință complexele de porcine din cadrul 
asociațiilor intercooperatiste. La fel 
s-au petrecut lucrurile și cu sectoa
rele avicole ale cooperativelor agri
cole din Padea și „7 Noiembrie'1 Bîr- 
ca, unde stau nefolosite construcții și 
instalații pentru creșterea păsărilor 
în valoare de 93 200 lei și, respectiv, 
233 500 lei.

Cunoscindu-și forțele și posibilită
țile existente, unele unități au fost mai 
circumspecte în ce privește planifi
carea și solicitarea unor sume mari 
pentru investiții. Organele agricole 
județene au intervenit însă în unele 
cazuri cu indicații insuficient funda
mentate. Cooperativa din Brabova, 
bunăoară, a solicitat în cursul anului 
trecut credite în valoare de 34 000 lei 
pentru executarea unor lucrări de 
combatere a eroziunii solului, Nu a 
primit sprijin în această direcție, în 
schimb i s-au dat credite in valoare 
de 273 000 lei ca să construiască un 
grajd de 100 capete pentru îngrășa- 
rea taurinelor. Aceasta în timp ce în 
cooperativă există construcții zooteh
nice nefolosite : un turn de apă în 
valoare de peste 67 000 lei și o mater
nitate a cărei valoare se ridică la 
peste 43 000 lei. Referindu-se la con
strucția grajdului pentru ingrășăto- 
ria de taurine, tov. Atanasie Rîcu, 
contabil, inspector la sucursala Dolj 
a băncii agricole, aprecia că „după 
primele rezultate se dovedește că 
ingrășătoria de taurine este inefi
cientă". Oare banca agricolă nu pu
tea ajunge la această concluzie îna
inte de a da banii ? Mai ales că uni
tatea nu-i solicitase.

Ce anume generează această stare

pîine, s-au făcut cîteva operații de a- 
dunare, înmulțire, împărțire și scă
dere și s-au obținut cifrele de mai 
sus. După ce construcția a fost gata și 
s-au făcut probe pe viu datorită vîn- 
zărilor mici și a cheltuielilor1 mari 
de regie, pîinea fabricată la Tu
glui este mult mai scumpă decît 
se prevăzuse în memoriul tehnico-e- 
conomic și, deci, brutăria nu este 
nici rentabilă și nici necesară. Nu era 
oare posibil să se ajungă la această 
concluzie înainte de a se întocmi me
moriul justificativ și de a se începe 
construcția ?

Realizarea unor investiții inefi
ciente, degradarea lor înainte de a fi 
amortizate se datorase pe de o parte 
lipsei de spirit gospodăresc a celor 
puși să conducă treburile în unitățile 
respective, iar pe de altă parte lip
sei de control și îndrumare din par
tea organelor agricole județene.

Ce trebuie făcut în vederea îmbu
nătățirii situației în domeniul inves
tițiilor din agricultură ? în primul 
rind se impune ca toate obiectivele 
să fie folosite in scopuri productive, 
și nu lăsate să se degradeze. Unele 
măsuri au fost luate în aceas
tă direcție. Astfel, la cooperativa a- 
gricolă Predești, două grajduri pen
tru bovine au fost reamenajate și 
modernizate pentru creșterea puilor 
de carne, ceea ce a dus la realizarea 
unui beneficiu de peste 200 000 lei. 
La fel, la cea din Negoiești, un grajd 
de bovine care nu mai era folosit 
pentru scopul inițial a fost reame- 
najat într-o hală pentru păsări de 
carna. La cooperativa din Coșoveni, o

hală de păsări mai veche a fost mo
dernizată și populată cu găini ouă
toare, ceea ce a adus în primele 
cinci luni ale anului un beneficiu de 
400 000 lei. Exemple de acest fel mai 
sînt. Dar problema construcțiilor 
care stau nefolosite din diferite mo
tive n-a fost rezolvată.

Pentru ca, în viitor, să nu se mai 
facă investiții neeficiente direcția 
generală a agriculturii din județul 
Dolj a întreprins unele măsuri. „în 
primul rind, ne-a spus tovarășul ing. 
Constantin Glăvan, directorul gene
ral al direcției agricole județe
ne, aprobările pentru investiții în 
cooperativele agricole se dau de 
către o comisie constituită la ni
velul direcției, pe baza planurilor 
de perspectivă a unităților și a pla
nurilor de sistematizare a satelor. 
Urmărim în mod deosebit eficiența 
investițiilor în zootehnie, domeniu în 

care s-au semna
lat cele mai mul
te neajunsuri. 
Noile construcții 
se vor face în 
deplină concor
danță cu evoluția 
efectivelor plani
ficate".

Afirmațiile di
rectorului direc
ției generale a- 
gricole județene 
prezintă, desigur, 
un punct de ple
care în redresarea 
activității de in
vestiții, prin ur
mărirea cu pre
cădere a crite
riului de eficiență 
economică. To
tuși, acest lucru 
nu este suficient. 
Este necesar ca 
sucursala Băncii 
agricole să se 
convingă singură 
că împrumuturile 
pe care le acordă 
vor fi urmate de 
o creștere a pro
ducției, vor avea 
eficiență econo
mică. De curînd 
în fiecare coope
rativă au fost tri
miși cite un in
spector economist, 
fie de la sucursala 

Dolj a băncii agricole, fie de la 
direcția generală agricolă județea
nă. Aceștia s-au interesat de mo
dul cum au fost folosite creditele în 
ultimii trei ani, au încheiat procese 
verbale și au făcut cîteva recoman- 
dări.Dar ce s-a întreprins pînă acum 
este insuficient, deoarece multe pro
bleme continuă să rămînă nerezol
vate. Printr-o simplă vizită a unui 
singur om nu se pot găsi soluții op
time. Este necesară o analiză amplă, 
la care să participe mai mulți spe
cialiști și, împreună cu cadrele de 
conducere din cooperativele agricole, 
să vadă ce se poate face pentru îm
bunătățirea situației ÎĂ domeniul in
vestițiilor.

Alocarea, an de an, de către coo
perativele agricole a unor sume tot 
mai mari la fondul de acumulare, 
pentru lărgirea activității de investi
ții, reprezintă motorul dezvoltării și 
consolidării lor economice. Dar in
vestițiile nu trebuie făcute la voia 
întîmplării, ci pe baza unor planuri 
judicioase de perspectivă privind, 
dezvoltarea diferitelor sectoare, prin 
fundamentarea lor științifică și eco
nomică. care să permită recuperarea 
în termen a fondurilor învestite și 
creșterea averii obștești și a venitu
rilor în cooperative. Toate acesta 
probleme sînt tot atîtea sarcini ce 
trebuie rezolvate cu promptitudine 
de organele agricole județene, con
siliile de conducere din cooperativele 
agricole pe baza consultării și dezba
terii cu masa largă de țărani coope
ratori.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

CONTRASTE
o Ce probleme

deschide
o barieră închisă

Așteptarea la barie
rele de cale ferată 
pune uneori la grea 
încercare răbdarea 
conducătorilor auto. 
Dar nu-i vorba numai 
de răbdare, ci mai ales 
de timpul pierdut inu
til — timp care costă 
bani. Iată un caz foar
te original de „rezol
vare" a acestei proble
me. Terenurile stațiunii 
experimentale agricole 
de la Mărculești, jude
țul Ialomița, sînt tra
versate de linia ferată 
București — Constanța. 
Pînă în septembrie 
1970, o dată cu începe
rea lucrărilor de du
blare a liniei ferate în 
această zonă, a existat 
aici o barieră. Este a- 
devărat, se aștepta 
cam mult pînă se dă
dea cale liberă vehicu
lelor care circulau pe 
șosea, dar cu răbdare 
se putea trece totuși 
dintr-o parte în alta. 
Acum, lipsind drumul 
de acces, mijloacele de 
transport ale stațiunii 
nu mai au pe unde 
traversa liniile și, în

loc de cîteva sute de 
metri, trebuie să facă 
un ocol de peste 4 km, 
din care jumătate pe 
drum desfundat, im
practicabil pe timp de 
ploaie. „Am sesizat, de 
cîteva ori, organele 
C.F.R., dar fără un re
zultat concret — ne re
lata dr. ing. Gh. Vineș, 
directorul stațiunii. 
Pînă acum s-a constru
it doar... o cabină al 
cărei amplasament e 
încă disputat atît de 
constructori, cît și de 
organele de circulație. 
Despre barieră, nici 
un cuvînt". Se apropie 
campania de recoltare 
cînd, pe aceleași căi 
ocolite, vor trebui să 
fie transportate mii de 
tone de produse la si
loz și furaje pentru a- 
nimale. Cum se vor 
descurca șoferii în a- 
reste condiții e clar. 
Nu sînt suficient de 
clare intențiile organe
lor C.F.R. care, „ui- 
tînd" să monteze din 
nou bariera, au lăsat 
cale liberă lipsei de 
răspundere.

« Stocul biletelor de
voie s-a epuizat...

BBBBBGGBB
(Urmare din pag. I)

se poate obține o producție substan
țial sporită.

Adeseori se constată că instalații 
întregi, vaste agregate lucrează sub 
potențialul lor nominal și pentru 
simplul motiv că undeva, în compo
nența acestora, survin așa-zise „locuri 
înguste". Este necesar ca centralele 
și ministerele să stabilească eficiența 
înlăturării acestor strangulări, ținînd 
bineînțeles seama de uzura utilajelor 
și instalațiilor, nivelul tehnologiilor 
proiectate și de posibilitățile de des
facere a producției suplimentare ce 
poate fi obținută pe această cale.

Mari rezerve de sporire a produc
ției pot și trebuie să fie valorificate 
prin utilizarea deplină a fondului de 
timp disponibil al mașinilor și utila
jelor, printr-o încărcare cit mai ra
țională pe schimburi, în primul rind, 
prin generalizarea schimbului II și 
extinderea schimbului III în între
prinderi. Cu deosebită acuitate se 
pune această problemă mai ales în 
unitățile Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Chiar dacă in 
primul trimestru indicii de utilizare 
a fondului de timp disponibil al ma- 
șinilor-unelte din secțiile de bază ale 
unităților din această ramură au fost 
superiori celor mai bune realizări din 
anul 1970. totuși acești indici nu se 
ridică la nivelul mediu planificat 
pentru anul 1971. Volumul încă mare 
de timp disponibil neutilizat este ge
nerat de neîncărcarea corespunză
toare, într-un șir de întreprinderi, a 
schimburilor II și III, de lipsa forței 
de muncă și de întreruperile acci
dentale în funcționarea mașinllor-
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unelte. Cît de mari sînt aceste re
zerve ce rămin încă nefo|osite, ne 
putem da seama chiar și numai din 
următorul calcul : pe ansamblul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, care deține peste 56 la 
sută din parcul total de mașini-unei
te. volumul întreruperilor accidentale 
din secțiile de bază raportat la nu-

oonstituie o condiție indisolubilă a 
progresului economic în toate unită
țile productive. Am reamintit acest 
lucru din considerentul că trecerea 
timpului a diminuat interesul unor 
colective pentru problemele perfec
ționării organizării. Apelînd la con
cluziile sus-amintitei analize, reținem 
că numai pe calea înlăturării unor

Producția industriei 
ia nivelul dotării

mărul mașinilor a reprezentat, în tri
mestrul I, în medie, 106 ore pe ma
șină.

între resorturile în măsură să 
impulsioneze creșterea gradului de 
folosire a capacităților de producție, 
și, pe această cale, să stimuleze afir
marea elementelor calitative, inten
sive, se numără și perfecționarea or
ganizării producției și a muncii. Anii 
din urmă confirmă că organizarea 
rațională a producției și a muncii

neajunsuri de natură pur organizato
rică ar fi posibilă majorarea con
siderabilă a volumului producției, 
întreprinderea metalurgică Aiud, de 
exemplu, și-a propus prin plan 
ca în acest an să rezolve cîteva pro
bleme organizatorice care sâ-i asi
gure o majorare a volumului produc
ției și a productivității muncii. Din 
cele 3 studii scadente în primul se
mestru al anului curent, nici unul nu 
a fost cel puțin amorsat — mărturi

sește însuși șeful serviciului de orga
nizare a producției și a muncii. Ase
menea atitudini de minimalizare a 
rosturilor acțiunii de perfecționare a 
organizării producției și a muncii 
am întîlnit și în alte unități. Sar
cinile tot mai complexe ce re
vin unităților industriale impun 
revitalizarea acțiunii de organi
zare a producției și a muncii, ope
rație ce se cuvine să fie neintîrziat 
Întreprinsă de centrale și celelalte 
unități cu statut de centrală.

Desigur, valorificarea cît mai de
plină a capacităților de producție de
pinde în egală măsură și de alți fac
tori decît cei amintiți în rândurile de 
față. Fără a fi intenționat să facem 
o analiză exhaustivă a problemei în 
discuție, elementele consemnate do
vedesc că in unitățile industriale 
există încă numeroase rezerve de ca
pacități care trebuie să fie utilizate 
cu rezultate maxime pentru producție. 
Societatea noastră nu-și poate per
mite să nu obțină efectele economice 
scontate de pe urma eforturilor neîn
trerupte îndreptate spre dotarea în
treprinderilor industriale cu tehnică 
modernă, de mare randament. La 
drept vorbind, cu toții sîntem inte
resați ca toate mașinile, utilajele și 
instalațiile din fabricile si uzinele pe 
care le-am construit să fie cît mai 
intens exploatate, ca de pe urma lor 
să tragem maximum de foloase. 
Aceasta este o cale sigură pentru 
dezvoltarea și perfecționarea in con
tinuare a forțelor de producție, creș
terea avuției naționale, a venitului 
național — baza trainică a ridicării 
bunăstării materiale a poporului.

LA FABRICA DE CELULOZĂ 
Șl HlRTIE PALAS-CONSTANȚA 

Paiul de griu - materie 
primă pentru industrie
CONSTANȚA (corespondentul „Scînteii").

Acum 12 ani, o dată cu construcția fabri
cii de celuloză și hîrtie Palas-Constanța — 
paiul de griu a devenit, pentru prima dată 
la noi în țară, o importantă sursă de mate
rie primă. Această modernă întreprindere 
prelucrează astăzi peste 50 000 tone paie de 
griu pe an, echivalentul lemnului de pe 
cîteva sute de hectare de pădure, transfor- 
mindu-le în celuloză, apoi în hîrtie de scris 
și de tipărit, cartoane, hîrtie pentru amba
laje și alte sortimente de largă utilitate. 
Produsele fabricii constănțene se bucură de 
o mare căutare in țară. în aceiași timp, a- 
proape 60 la sută din volumul producției ia 
drumul exportului în numeroase țări, prin
tre care Austria, Iran, Turcia, Irak, Liban, 
R.F. a Germaniei etc.

în afara sortimentelor de hîrtie, devenite 
tradiționale, răspunzind cerințelor indu
striei alimentare și comerțului, fabrica din 
Constanța a început să producă în acest an 
citeva sortimente de hîrtie înnobilată. 
Aici se produce hirtie cerată, hîrtie 
acoperită cu polietilenă sau cu emulsie de 
polimeri, într-o gamă variată de culori și 
desene.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii*

Conducerea Fabricii 
de tricotaje „Unitatea" 
din Sighetul Marmației 
s-a convins acum pe 
deplin că un necaz nu 
vine niciodată singur. 
Poate să dea o mulți
me de relații în acest 
sens. De la o vreme, a- 
provizionarea cu mate
rii prime se face, cu 
chiu, cu vai, adică în 
cantități insuficiente și, 
mai ales, în alte nuan
țe coloristice decît cele 
solicitate, de parcă la 
serviciile de desfacere 
ale furnizorilor săi ar 
lucra numai daltoniști. 
în fața pericolului de 
a-și întrerupe activita
tea, fabrica a sesizat 
Combinatul textil din 
Satu-Mare. Și a venit... 
(nu alt necaz, cum 
s-ar crede), ci o de
legație de specialiști 
ferm hotărîți să dea 
o mînă de ajutor. 
După trei zile de ana
lize, care mai de care 
mai profunde, delegații 
au dat un... sfat părin
tesc : „Dați liber mun
citorilor, înregistrați o- 
rele stagnate și, pe

urmă, mai vedem 
noi"...

Și au văzut cu toții 
cum necazurile au în
ceput să se țină de mî
nă : mai întîi, 1760 
om-ore nelucrate nu
mai în a doua decadă 
a lunii mai a.c., apoi 
cum nu s-au putut fa
brica 5 000 bucăți de 
tricotaje așteptate de 
răbdătorii beneficiari 
ai fabricii.

Colac peste pupăză, 
s-au epuizat și toate 
biletele de voie. Nici 
combinatul nu mai are, 
deoarece delegații tri
miși la Sighetul Mar
mației le-au consumat 
pe toate. Asta necaz, 
nu glumă ! Așa stînd 
lucrurile, n-a mai ră
mas decît o soluție : 
muncitorii din secțiile 
vizate de lipsa mate
riei prime — includem 
și bărbații — să pri
mească concedii de 
maternitate. Are cine
va din combinatul a- 
mintit de făcut vreo 
obiecție ? îl rugăm să 
ne scrie.

o Umbre
Rezultatele de pres

tigiu dobîndite în ac
tivitatea desfășurată a- 
nul trecut i-au adus 
inimosului colectiv al 
Uzinei constructoare de 
mașini din Reșița o 
răsplată demnă de toa
tă stima : steagul și 
diploma de întreprin
dere fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă 
pe anul 1970. Ce folos, 
însă, dacă laurii vic
toriei i-au amețit a- 
tît de tare pe unii 
membri ai colectivului, 
încît au uitat subit că 
o prețuire atît de înal
tă trebuie să fie nu nu
mai cîștigată, ci și păs
trată. în trei luni din 
acest an, ne relatează

corespondentul nostru 
FI. Ciobanu, mai mult 
de jumătate din cele 15 
milioane lei, cît însu
mează valoarea rebu
turilor din întregul ju
deț, au fost consemna
te în uzină. Deci, din 
nou pe locul întîi, dar 
de data asta în frun
tea... cozii. S-a ivit, 
credem noi, un nimerit 
prilej de meditație 
pentru conducerea uzi
nei, pentru fiecare 
muncitor în parte. 
Chiar îi lasă inima așa 
de ușor să vadă cum 
s-așterne colbul peste 
un trofeu cîștigat pe 
merit, prin muncă 
dirză ?

o Vă lipsește un lanț?
Cumpărați

motociclete I
întreprinderea agri

colă de stat Alexan
dria avea de primit, în 
acest an, o presă de 
balotat paie și fin (tip 
BPF) de la I.M.U. 
Medgidia. Și a pri
mit-o. Dar fără lanțuri 
și fără roata de la 
picap. Ion Slăvescu, 
inginerul-șef cu meca
nizarea, i-a făcut, con
form normelor în vi
goare, recepția în gara 
de destinație. La afla
rea veștii despre lip
surile respective, cei 
de la Medgidia și-au 
declinat răspunderea, 
aruncînd vina pe C.F.R. 
Aceștia s-au scuzat : 
„Dacă vagonul n-a 
fost acoperit — și n-a 
fost — ca să-1 putem 
sigila, noi nu răs
pundem". Lanțurile au 
dispărut... iar cei din 
Medgidia, precum ‘ și 
cei de la C.F.R. și-au 
declinat răspunderea !

Se spune că. în acest

caz, cei de la I.A.S. vor 
folosi lanțurile... de la 
o motocicletă.

N-am fi scris aces
tea dacă situația des
crisă ar fi singulară. 
De la un timp a de
venit frecventă des- 
completarea unor ast
fel de mărfuri trans
portate pe calea fera
tă. Mai ales la trac
toare și remorci, care 
ajung la destinație 
„ciugulite", cînd de 
părți din instalația e- 
lectrică, cînd de scule 
și accesorii. Sau și de 
unele, și de altele.

Dacă ați avut 
aveți de primit 
presă de balotat paie 
tip BPF, fabricată la 
I.M.U.-Medgidia, ori 
vă adresați la I.A.S. 
Alexandria, ori cumpă
rați din timp cite un 
exemplar din fiecare 
marcă de motocicletă. 
Ca să îi luați lanțuL 
Scump, dar sigur J

sau 
vreo
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SUB FLAMURA ÎNALTELOR IDEALURI
DE „DREPTATE Șl SLOBOZENIE"

Mișcarea din 1821 a înscris un mo
ment memorabil în istoria luptelor 
purtate de-a lungul veacurilor de 
poporul român pentru eliberare so
cială și națională. Conducătorul ei, 
Tudor Vladimirescu, „domnul Tudor“ 
cum l-a numit poporul, fiu de moș- 
nean din părțile Gorjului, s-a iden
tificat cu năzuințele seculare de li
bertate și dreptate socială ale mase
lor largi, ale țărănimii, supuse unei 
crincene exploatări de către boierii 
români și fanarioți. înfăptuirii aces
tor năzuințe și-a consacrat el întreaga 
energie, remarcabilele însușiri per
sonale, inclusiv bogata experiență 
militară ciștigată în bătăliile împo
triva oștirilor otomane, in calitate de 
comandant de panduri. Pe bună drep
tate, Nicolae Bălcescu a apreciat că 
Tudor „vorbea in numele poporului și 
personifica deșteptarea lui", iar mai 
tîrziu Karl Marx a arătat că „Vla
dimirescu era patriot român ; el nu 
s-a adresat boierilor, ci țăranilor".

Tocmai de aceea, poporul român 
l-a situat pentru totdeauna pe Tudor 
Vladimirescu în galeria marilor fi
guri ale istoriei sale, iar împlinirea a 
150 de ani de la mișcarea pe care a 
condus-o este celebrată ca un eveni
ment deosebit. Se cuvine, în cadrul 
acestei aniversări, în semn de oma
giu adus celor care s-au ridicat cu 
atîta îndrăzneală sub lozinca „drep
tate și slobozenie", să rememorăm 
filmul evenimentelor petrecute acum 
un veac și jumătate, să punem în lu
mină țelurile care i-au însuflețit.

★
Născută din contradicțiile proprii 

societății românești de Ia sfîrșitul se
colului al XVIII-lea și începutul se
colului al XIX-lea. din necesitatea 
imperioasă a înlăturării piedicilor ce 
frînau progresul țării, mișcarea revo
luționară din 1821 s-a desfășurat, cum 
se știe, în strinsă legătură cu lupta 
celorlalte popoare din sud-estul Eu
ropei pentru scuturarea stăpînirii o- 
tomane, pentru constituirea statelor 
naționale independente.

începînd din toamna anului 1820, 
Tudor a ținut un contact permanent 
cu unii fruntași al Eteriei, organiza
ție secretă a revoluționarilor greci, 
în vederea pregătirii și a coordonării 
celor două mișcări. La începutul lu
nii ianuarie 1821, el a încheiat o în
țelegere cu căpitanii eteriști Iordache 
Olimpiotul și Farmache pentru a se 
ajuta reciproc in lupta comună îm
potriva asupritorilor otomani. Da- 
deși mișcările aveau să înceapă în 
același timp, programul revoluționar 
al lui Tudor nu va fi identic cu al e- 
teriștilor, pentru că nici condițiile 
locale nu erau identice. Pentru po
poarele din sudul Dunării — deci și 
pentru greci — înlăturarea jugului o- 
toman însemna și înlăturarea rela
țiilor feudale, deoarece acolo marii 
proprietari feudali erau turci. în 
schimb, la noi, feudalii fiind in ma
joritate boieri autohtoni, înlăturarea 
jugului turcesc nu ducea la desfiin
țarea relațiilor feudale. De aceea, în 
Țara Românească mișcarea revoluțio
nară și-a pus ca obiectiv, pe lingă 
dobindirea Independenței naționale, 
și înlăturarea jugului intern, feudal.

Mișcarea a început în Oltenia, unde 
erau mai numeroase satele de moș
neni (țărani liberi) din rîndurile 
cărora se recrutaseră pandurii — vo
luntari în războaiele ruso-turce. Lup
ta de clasă era mai aspră aci, fiind 
accentuată atît din partea țărănimii, 
profund nemulțumită de abuzurile 
moșierilor și ale aparatului de stat 
fanariot, cit și din partea burgheziei 
in formare, care se vedea împiedicată 
de îngrădirile feudale și de regimul 
de dominație otoman.

Tudor și pandurii olteni — cu care 
a menținut strînse legături — au în
țeles că poporul român nu poate ob
ține „dreptate și slobozenie" decit 
printr-o răscoală armată. De aceea, ei 
au strîns arme pe care le-au ținut 
ascunse în Mehedinți, așteptînd mo
mentul prielnic izbucnirii mișcării. 
Momentul acesta s-a ivit în ianuarie 
1821, după moartea domnitorului Al. 
Șuțu, cînd și eteriștii se hotărîseră să 
pornească la luptă. La 18 ianuarie, 
Tudor a plecat din București cu o cea
tă de arnăuți, iar la 23 ianuarie 1821, a- 
jungînd în cîmpia Padeșului — unde-I 
așteptau cîteva sute de panduri — a 
dat vestita proclamație care a chemat 
„tot norodul omenesc" din Tara Ro
mânească să se ridice la luptă „îm
potriva balaurilor, care ne înghit de 
vii, căpeteniile noastre, atît cele bi
sericești, cit și cele politicești" și să 
jertfească „averile cele rău agonisite 
ale tiranilor boieri... pentru folosul

de obște". La apelul slugerului, ță
rani meșteșugari și tîrgoveți au răs
puns cu entuziasm. In cîteva zile, 
peste 5000 de oameni s-au înrolat în 
oștirea răsculaților.

împreună cu oștirea adunată, Tu
dor a ocupat rînd pe rînd, fără prea 
multe lupte, minăstirile din nord- 
vestul Olteniei, iar apoi — după 
un popas de cîteva săptămîni 
la Țințăreni pentru instruirea ar
matei — s-a îndreptat spre Slatina. 
Animați de suflul eliberării, țăranii 
alergau sub steagul lui Tudor, îngro- 
șînd mereu rîndurile pandurilor, iar 
în urma oștirii sătenii neînrolați se 
transformau în răzbunători ai ne
dreptăților îndurate pînă atunci, de- 
vastînd conacele boierești, alungind 
pe slujbașii stăpînirii și pe arendași 
și strigîndu-le că „moșiile nu mai 
sînt ale ciocoilor".

Proclamația de la Padeș și mai eu 
seamă avintul de luptă al maselor 
au insuflat spaimă boierilor. La în
ceput ispravnicii din județe, apoi 
căimăcămia Craiovei și divanul din

interne și perceperea unor „taxe u- 
șoare" pentru mărfuri și vite numai 
Ia vămile de la hotare „cum se obiș
nuiește la națiunile civilizate" ; se 
preconiza ocrotirea negustorilor și a 
orășenilor, dar și oprirea speculei cu 
produsele alimentare. In domeniul 
administrației și al justiției se cerea 
ca „toate dregătoriile tării... de la 
cca mai mare pînă la cea mai mică, 
pe viitor să nu mai fie date pe bani 
ca să nu se mai dea prilej sub acest 
pretext de a înșela și jefui pe alții". 
Criteriul la numirea dregătorilor să 
fie nu „obirșia, ci meritul". Toate 
privilegiile statuate prin codul lui 
Caragea „să fie abrogate, fiindcă au 
fost create împotriva voinței poporu
lui". Să se reducă numărul funcțio
narilor judiciari și să dispară plocoa- 
nele din administrație și justiție. Se 
cerea apoi desființarea abuzurilor, 
limitarea fiscalității și se promitea 
locuitorilor „scăparea robiei" în care 
s-au aflat pînă atunci și „dobindirea 
dreptăților" lor. O altă revendicare 
importantă era ca minăstirile să fie

150 de ani de la mișcarea 
revoluționară din 1821

București au trimis trupe de arnăuți 
pentru a înăbuși in sînge mișcarea. 
Majoritatea arnăuților stăpînirii au 
trecut însă de partea răsculaților. 
Cînd vornicul N. Văcărescu — trimis 
în fruntea trupelor de represiune — 
îi aduce învinuirea că prin răscoală 
ar uzurpa privilegiile tării, Tudor îi 
răspunde cu admirabilele cuvinte, 
rămase nemuritoare : „Dumneata pe 
norod, cu al căruia sînge s-a hrănit 
și s-a poleit tot neamul boieresc, ii 
socotești nimic și numai pe jefuitori 
ii numești patrie... dar cum nu soco
tiți dumneavoastră că patrie să chea
mă poporul, iar nu tagma jefuitori
lor ?"

La 21 martie, Tudor a intrat cu oș
tirea sa în București fiind primit cu 
mare entuziasm de populație. Marii 
boieri divaniți fugiseră dinainte la 
Brașov. Masele populare au văzut 
in schimb în Tudor un eliberator, în- 
tîmpinîndu-1 cu strigătele : „Să tră
iască domnul Tudor !“, „Să trăiască 
dreptatea" I

Timp de două luni forțele revolu
ționare au deținut puterea politică, 
Tudor conducînd țara în numele po
porului. Baza de masă a acestor for
țe a format-o țărănimea — foștii 
panduri, moșnenii, clăcașii — care au 
constituit și grosul oștirii lui Tudor. 
Susținătoare a mișcării și interesată 
in succesul ei a fost și burghezia. A- 
flată însă intr-un stadiu incipient de 
dezvoltare, ea nu a putut formula un 
program suficient de clar ; la înce
put, sub presiunea țărănimii, s-a pro
nunțat mai categoric contra servitu
tilor feudale, dar în desfășurarea miș
cării. a cedat în fața boierimii, re- 
nunțînd la unele din revendicările 
formulate în proclamația de la Padeș. 
Favorabili acțiunii slugerului Tudor 
au fost și unii dintre boierii antrenați 
în comerț și loviți în interesele lor 
economice și politice de domnii fa- 
narioți și de monopolul turcesc.

Programul revoluționar al insurec
ției din 1821 poate fi reconstituit din 
analiza conținutului proclamațiilor 
lui Tudor, precum și din alte docu
mente și mărturii contemporane ale 
vremii. Tucior Vladimirescu — cu in
teligenta. viziunea politică și expe
riența militară — avea să traseze, cu 
vorba și cu fapta sa, obiectivele a- 
cesiui program, izvorît din realită
țile și aspirațiile românești. Mare 
patriot, hotărît a se „jertfi" pentru 
dobindirea „dreptăților tării" el scria 
diivanului, la 4 februarie, că nu va 
depune armele deoarece răscoala a 
fost pornită de popor care, știindu-i 
destoinicia, l-a luat să-i fie „chiver- 
nisitor pentru binele și folosul tutu
ror". Ințelegînd că problemele ce se 
puneau atunci în fața poporului ro
mân nu se puteau rezolva decit pe 
cale revoluționară. Tudor preconiza 
ca lupta să se desfășoare organizat, 
respectîndu-se o anumită disciplină, 
numai astfel ea avind sorti de izbîn- 
dă. '

Programul urmărea sprijinirea .co
merțului prin desființarea vămilor

eliberate de călugării greci și să ră- 
mîie „pe seama tării", anticipîndu-se 
astfel secularizarea din timpul dom
niei lui Cuza ; din veniturile lor ur
ma să se plătească leafa oștirii pă- 
mîntene (formată din panduri) și tot
odată să fie subvenționate școli „Ia 
care tineretul națiunii române, sărac 
sau bogat, să aibă acces".

Obiectivul extern al mișcării revo
luționare era, în primul rînd, elibe
rarea tării „de sub jugul apăsător" 
otoman prin „puterea armelor". Cu 
toate acestea, din prudență și tact 
politic, Tudor nu a dat in vileag a- 
cest obiectiv de la începutul insurec
ției, spre a evita o intervenție rapi
dă a trupelor turcești de Ia Vidin 
ori Giurgiu în momentul cînd oști
rea pandurilor abia se înfiripa. Nu
mai după trecerea Oltului, slugerul 
le-a dezvăluit pandurilor că insurec
ția s-a făcut cu voia Rusiei care în
curajează mișcarea eteristă să libe

reze Grecia de sub stăpînirea oto
mană.

După ce țarul a dezavuat insurec
ția română și cea greacă, Tudor — 
constatînd numărul redus al trupelor 
eteriste și neseriozitatea șefilor lor — 
a căutat o cale de înțelegere cu căpe
teniile otomane, urmărind să salveze 
țara de prădăciuni, ori cel puțin să 
țină trupele lor cit mai mult 
la Dunăre spre a se putea re
trage cu oștirea în minăstirile în
tărite din Oltenia, unde spera că, 
printr-o rezistență îndelungată, va 
putea sili înalta Poartă „să dea țării 
drepturile și privilegiile ce norodul 
Ie-a cerut". Dînd dovadă de un înalt 
spirit politic și conștient că prin u- 
nirea cu frații de peste Milcov se va 
putea obține mai ușor independența 
țării, Tudor a cerut să se inițieze o 
corespondentă cu ocîrmuitorii moldo
venii „ca unii ce sîntem de un neam, 
de o lege și supt aceeași stăpînire și 
ocrotiți de aceeași putere" pentru ca 
„fiind la un gînd și intr-un glas cu 
Moldova, să putem ciștiga deopotri
vă dreptățile acestor prințipaturi, a- 
jutorindu-se unii pe alții". Apare 
aci limpede exprimată ideea de soli
daritate națională, aspirația spre fă
urirea statului national unitar, în in
teresul țării.

Este cunoscut tragicul deznodămînt 
al lui Tudor, ucis mișelește la Tirgo- 
viște în noaptea de 26 spre 27 mai, 
ca urmare a unui complot pus la cale 
de conducătorii eteriști. Asasinarea 
lui Tudor avea să ducă la dezmem
brarea armatei revoluționare și, o da
tă cu aceasta, la spulberarea pentru 
încă un timp a speranțelor maselor. 
Dar insurecția condusă de Tudor 
Vladimirescu — prin forțele armate 
puse în mișcare, prin strategia și tac
tica adoptate, prin programul politic 
formulat și prin consecințele ei ime
diate (înlăturarea domniilor fanario
te) ori îndepărtate — a lăsat urme a- 
dinci în istoria noastră națională, a 
dat o puternică lovitură orinduirii 
feudale și suzeranității turcești, des- 
chizind totodată procesul de consti
tuire a României moderne. Pe drept 
cuvînt, mișcarea din 1821 este consi
derată ca prima etapă a revoluției 
burghezo-democratice în România. 
Exemplul ei a însuflețit generațiile 
de revoluționari în lupta dusă în de
ceniile următoare pentru împlinirea 
înaltelor idealuri de neatîrnare, drep
tate socială și unitate statală.

Prof. N. ADĂNILOAIE

ȘTAFETA 
„DRUMUL 

LUI TUDOR"
Ștafeta „Drumul lui Tudor", ini

țiată de Comitetul județean Gorj al 
U.T.C., în cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii a 150 de ani de la 
mișcarea revoluționară din 1821, a so
sit luni la Vladimir, localitate de 
unde a pornit în urmă cu patru luni.

Din ianuarie a.c. și pînă acum, un 
album-ștafetă, pe a cărui copertă 
este imprimat bustul lui Tudor Vla
dimirescu, iar pe prima filă — textul 
integral al Proclamației de la Padeș, 
a fost purtat de către tineri în nu
meroase localități din județele Gorj, 
Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Il
fov, Argeș, Dîmbovița și Vîlcea. 
Reeditînd întocmai drumul parcurs 
de pandurii conduși de Tudor, de 
masele populare ce li s-au alăturat, 
ștafeta a prilejuit numeroase și di
verse manifestări evocatoare.

(Agerpres)

în luna iunie în Capitală

AL VIII-LEA SALON 
INTERNAȚIONAL

OE ARTĂ FOTOGRAFICĂ
Organizat din doi în doi ani de A- 

sociația artiștilor fotografi, sub egida 
Federației Internaționale de Artă 
Fotografică — F.I.A.F., Salonul in
ternațional de artă fotografică al 
Republicii Socialiste România, care 
se va deschide în acest an la Bucu
rești, ocupă tui loc de seamă in rîn- 
dul marilor manifestări interna
ționale ale genului. Actuala ediție 
— cea de-a VIII-a — a fost lansată 
în luna ianuarie. Răspunzind invita
țiilor. pe adresa Asociației artiștilor 
fotografi au sosit circa 10 000 de lu
crări alb-negru. color și diapozitive 
din 54 de țări. Artiștii noștri foto
grafi au trimis pentru această ma
nifestare de amploare circa 1 000 lu
crări. Un juriu prezidat de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariști
lor, a selecționat cele mai valoroase 
creații — circa 1 300, dintre care 120 
aparțin fotografilor români — care 
vor fi expuse, la începutul lunii 
iunie, în sala Dalles.

(Agerpres)

LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA" DIN CAPITALĂ — NOUL FILM MUZICAL 
ÎN CULORI, PE ECRAN PANORAMIC 

„HELLO, DOLLY“

Cu : Barbara Streisand, Walter Matthau, Michael Crawford, Marianne McAn
drew, Danny Lockin, Tommy Tune. Film distins cu premiul Oscar 1969 pentru 
cea mai bună scenografie și decoruri, cea mai bună partitură muzicală, cea 
mai bună regie artistică, cea mai bună înregistrare sonoră. Regia : Gene Kelly 
(cunoscut spectatorilor noștri din filmul de mare succes „Cîntînd în ploaie").

„Dulce ca mierea e glon
țul patriei" e romanul 
unei stări de spirit și al 
unor mentalități, o carte 
despre un tinăr de azi. 
Pentru a ni le comunica 
romancierul alege cîteva 
episoade semnificative din 
viața unui tinăr. Mai in- 
tii o concentrare a cărei 
urmare e viața de garni
zoană cu urmările speci
fice : tinărul se mișcă 
printre uniforme, arme, co
menzi, face marșuri, se 
odihnește sau participă la 
vizionările de duminică, 
pleacă în învoiri sau ră- 
mîne în cazarmă. Impor
tantă e ambianța militară, 
atmosfera pregătirii mili
tare. Atmosfera vieții de 
cazarmă devine fundalul 
explicativ, semnificativ al 
unei meditații care depă
șește cadrul imediat : tînă- 
rul provine dintr-o familie 
de ofițeri și memoria lui e 
presată de vechi fotogra
fii de familie, de amintiri 
cu ofițeri etc. Sîntem după 
război, în timp de pace, și 
imaginile. întrebările revin 
obsedant. De partea cea
laltă se află foștii soldați, 
cei ce au făcut războiul pe 
cele două fronturi, bătrîni 
a căror experiență singu
lară și dramatică e deja 
atit de îndepărtată incit 
devine în parte de neînțe
les pentru actualii elevi ai 
școlii de ofițeri. Expe
riența vieții de cazarmă, 
sursă de noi întrebări, de
termină o încercare de a- 
propiere între oameni de 
virste, experiențe și men
talități atît de diferite, oa
meni care au in fond o 
altă opinie despre război 
și despre pace decit cei ti
neri. Crescuți în timp de 
pace aceștia din urmă sînt 
de o cu totul altă forma
ție și de cu totul altă stare 
de spirit. Ideea susținută 
de autor prin romanul său

B B B B B B
e aceea a unei necesare 
fuziuni, a realizării unui 
transfer de experiență, a 
acoperirii distanțelor de în
țelegere și optică. Nu în- 
tîmplător personajul său 
este un absolvent de isto
rie, un om apt, deci, să 
refacă pe cale intelectuală 
dramatismul unei expe
riențe unice cum e aceea

B B B B B
de cunoașterea capacității 
de muncă, sacrificiu și su
ferință a generației prece
dente.

Prin romanul său scrii
torul testează totodată și 
starea de -spirit a unei ge
nerații. felul ei de a 
gindi și a înțelege eveni
mentele și lumea. Sub 
acest unghi cartea este de

B B B B B
să recunoască atmosfera și 
personajele ca ale lui. 
Despre ce nu ne vor
bește Petru Popescu ? Des
pre televiziune, ședințe 
U.T.C.. război, modul de a 
se purta al chelnerilor, 
despre amănunte deran
jante ale vieții noastre co
tidiene. Asta dă un plus de 
autenticitate și captivează

O Q B B B
decit a folosi motive or
namentale de actualitate.

Romanul propune ca 
teme de meditație avata
rurile unei tinereți pe care 
n-a incercat-o nici o expe
riență fundamentală, răz
boiul și pacea, armata și 
istoria Europa și Româ
nia. Se poate spune că este 
cam mult pentru o singură

PETRU POPESCU

„DULCE CA MIEREA
E GLONȚUL PATRIEI"

a participării la un mare 
și pustiitor război. Fără a 
avea o clară conștiință a 
situației, tînărul erou în
țelege necesitatea discipli
nei „istorice" ca un liant 
superior între generații, ca 
pe un bun conducător de 
comuniune spirituală, din 
a cărei amploare genera
țiile tinere pot scoate va
lori axiologice. „Mai are 
cineva nevoie de profesori 
de istorie ?“ se întreabă 
eroul său undeva in ro
man. întreaga carte e un 
răspuns pozitiv. Orice mare 
experiență istorică e un 
factor educativ determi
nant. Pentru a înțelege 
munca și contribuția gene
rațiilor anterioare e ne
voie de istorie, pentru a 
înțelege istoria e nevoie

cronica literară

o evidentă actualitate. Ac
tualitatea înțeleasă interior 
nu înseamnă simpla ata
care de spectaculoase teme 
actuale, ci captarea unor 
stări de spirit problemati- 
zante în care cititorul se 
recunoaște mult mai adine. 
Se poate vorbi de o vocație 
a actualității in romanele 
lui Petru Popescu, de o 
pricepere pe care puțini 
romancieri și prozatori de 
astăzi o au de a se adresa 
cititorului dintr-un anume 
timp și loc (mă gîndesc la 
cititorul român de astăzi), 
intr-un fel care sâ-1 facă

pe cititor. Valoarea ro
manului ca literatură de 
actualitate nu stă in acest 
pigment, întrebuințat con
știent de prozator, ci în 
problematica psihologică și 
ideologică a cărții. A pre
zenta mentalitatea unei 
generații noi care n-a cu
noscut războiul decît indi
rect, a releva raporturile 
dintre generații deosebite 
prin experiență de viață, a 
sublinia necesitatea depă
șirii barierelor pe care ma
rile evenimente le pun în
tre oameni este mai mult

carte, dar capacitatea ro
mancierului de a sesiza in 
ce măsură toate acestea 
pot fuziona într-un su
biect unic există și de o 
coerență secretă, subtera
nă, uneori vizibilă, alteori 
nu, se poate vorbi. Price
perea de romancier a au
torului e vădită tocmai în 
tratarea unor atît de difi
cile teme. El își susține 
tema centrală prin teme 
secundare de acompania
ment. aparent de aceeași 
importanță epică. Cititorul 
e condus treptat spre una 
din temele de fond ale 
cărții — situația foștilor 
combatanți din ultimul 
război, și toate elementele 
r.u fac decît să susțină 
preocuparea esențială. De
sigur, se poate spune că
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tema sacrificiului într-un 
război de dramatismul ce
lui ultim este o temă 
uriașă și că tentativa unui 
prozator tinăr, oricît de 
talentat, nu-i poate face 
față. Prozatorul are un 
unghi propriu de a ridica 
problemele și de a le re
zolva. Țin să remarc în
drăzneala de a ataca o arie 
problematică arareori pre
zentă în proza românească 
de după război și in ace
lași timp claritatea viziu
nii istorice. Formula ro
manului este aceea a ro
manului de atitudine în 
care totul servește susține
rii ideii autorului față de 
evenimentele și întimplă- 
rile narate. Cîteva din per
sonajele cărții sînt evident 
mesageri ai autorului in 
primul plan al narațiunii și 
al dialogului. Abilitatea 
prozatorului este de a alia 
proza de creație celei ana
litice și eseistice într-o 
construcție romanescă su
perioară primului său ro
man, Prins. Prozatorul e 
credincios formulei tradi
ționale prin care romanul 
european a înregistrat un 
mare succes de public. 
El pune romanul in vechile 
sale drepturi de specie 
aflată intr-un dialog ime
diat cu publicul, de hrană 
actuală și accesibilă, de 
oportun rezonator al pro
blemelor actuale. Sigu
ranța construcției și a 
scriiturii ne anunță un ro
mancier prolific, cu atuu- 
rile unui prozator de bună 
calitate. Prin Dulce ca 
mierea e glonțul patriei se 
exprimă o conștiință scrii
toricească atentă la lumea 
prin care trece. Dată fiind 
vîrsta autorului, faptul e de 
două ori remarcabil. Ta
lentul și priceperea îi sînt 
înnobilate de angajarea in 
actualitate.

Mihai UNGHIANU

Scrisul nostru 
ne angajează 

din plin
Cultura spirituală 

exprimă, cum înde
obște se cunoaște, rea
lizările unei epoci in 
domeniul conștiinței 
sociale. Cultura are 
un caracter istoric ; 
fiecărei funcțiuni so- 
cial-economice îi sînt 
proprii o cultură ma
terială și una spiri
tuală, specifice. In 
dezvoltarea culturii e- 
xistă o anumită con
tinuitate, fiecare orîn- 
duire preluând ele
mente ale culturii o- 
rînduirilor anterioare, 
elemente care cores
pund cerințelor ei isto
ricește determinate.

Cultura socialistă 
continuă în mod crea
tor cele mai valoroase 
cuceriri ale culturii 
noastre din trecut sau 
ale celei mondiale, îm- 
bogățindu-le prin crea
țiile ei actuale. Cu pri
lejul prezentării rea
lizărilor cincinalului 
1966—1970 se arăta in 
imagini convingătoare 
dezvoltarea economiei 
naționale, înzestrată 
cu cele mai noi cuce
riri ale științei, ceea 
ce dă măsura culturii 
noastre materiale. De 
aceea mă voi ocupa 
aici îndeosebi de cul
tura spirituală ca-e, 
sub conducerea parti
dului, a cunoscut un 
avînt neintîlnit șl o 
bogăție de conținut 
specifică anilor noștri, 
prin caracterul ei ști
ințific. prin patriotis
mul și internaționalis
mul proletar, ca și prin 
profundul său uma
nism și intransigenta 
consecventă față de 
concepțiile conserva
toare și reacționare.

Cultura românească 
se dezvoltă prin orien
tarea problemelor cul
turale de către partid, 
care a așezat la teme
lia gîndirii artistice 
filozofia materialist- 
dialectică.

Continuul și perse
verentul proces de 
sporire a tezaurului 
cultural, de călăuzire a 
creației spre zonele 
semnificative ale rea
lității sociale constituie 
laturi de importanță 
majoră, mereu îmbu
nătățite și perfecționa
te ale politicii partidu
lui.

In anii socialismului 
s-a născut și s-a dez
voltat o artă proprie 
epocii pe care o trăim, 
corespunzătoare con
cepțiilor socialiste, ca și 
specificului național, o 
artă caracteristic ro
mânească, a unei re
publici socialiste avind 
libertatea tuturor ini

țiativelor de înnoire, 
după temperamentul și 
viziunea fiecărui artist. 
Aceasta s-a săvîrșlt 
sub îndrumarea parti
dului, cu consultarea 
oamenilor de artă 
printr-un dialog des
chis și permanent. 
Este știut că pentru a- 
ceasta au avut loc — cu 
prilejul adunărilor u- 
niunilor de creație, 
dar și în afară de a- 
cestea. la în-tilnirile cu 
conducătorii de partid, 
așa cum a fost cea 
desfășurată nu de mult 
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — 
nenumărate dezbateri

ÎNSEMNĂRI 
de 

Demostene BOTEZ 
i

cu recunoscută valoare 
teoretică, în care s-au 
afirmat spiritul nova
tor, suflul specific al 
aderării entuziaste a 
oamenilor de artă la 
ideile de progres pro
movate de partid. Par
tidul a dat dovadă de 
o superioară înțelege
re a destinelor artei, 
în acordarea creației 
cu interesele societății 
noastre, fără a se jertfi 
nimic din ceea ce con
diționează crearea u- 
nei mari arte, caracte
rizată nu prin ex
travaganța formei, cu 
pretenții exclusive de 
a marca o revoluție în 
artă, ci prin conținu
tul ei umanist și pro
gresist întru pregăti
rea unui fond uman 
care să respingă orice 
violență și să militeze 
spre o înțelegere a tu
turor popoarelor.

S-au creat azi în 
viața culturală a țării 
condițiile unei verita
bile. superioare con
fruntări a ideilor, ca
pabile să sporească cu 
noi dimensiuni și pro
funzimi multitudinea 
creației spirituale ro
mânești. Există posi
bilități reale pentru 
manifestarea indivi
duală a fiecărui artist 
și o mare forță colec
tivă pentru apărarea 
punctelor de vedere 
comune.

Autentica libertate 
de creație — egală cu 
responsabilitatea de a 
sluji prin opere po
porul — a constituit o 
expresie concretă a in
teresului major pentru 
înflorirea culturii, a 
literaturii. Prin diver
sificarea considerabilă

a editurilor s-a creat 
posibilitatea profilării 
mai bune a acestora, 
sporirii gradului de 
exigență în realizarea 
selecției lucrărilor de 
artă. Cultura ca parte 
integrantă a vastului 
proces de educare a 
oamenilor constituie 
un mijloc de seamă în 
activitatea de formare 
a societății contempo
rane. Apreciind că dez
voltarea conștiinței so
cialiste este un proces 
complex care solicită 
participarea nemijlo
cită a tuturor factori
lor educativi de ca
re dispune societa
tea, cultura este che
mată, așa cum sub
linia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „să 
redea eît mai bogat 
și convingător, prin 
graiul minunat al ar
tei, cronica clocotitoa
rei epoci pe care o 
trăim, tabloul impre
sionant al muncii e- 
roice și al vieții noi a 
națiunii noastre, ampla 
frescă a transformări
lor revoluționare ale 
societății românești și, 
in același timp, să în
fățișeze imaginea însu- 
flețitoare a zilei de 
miine, a viitorului mă
reț al comunismului, 
idealul pentru care 
luptă întregul nostru 
partid". Aceste îndem
nuri ale secretarului 
general al partidului 
exprimă înaltul uma
nism al societății noas
tre, faptul că în cen
trul întregii politici 
a partidului se află o- 
mul, adică cel chemat 
să asigure dezvoltarea 
tării, afirmarea ideilor 
și aspirațiilor celor mai 
înalte ale poporului.

Toate aceste aspecte 
ale vieții culturale se
condează viața mate
rială. într-o strinsă 
interdependentă. asi- 
gurînd perfecționarea 
vieții noastre sociale 
pe toate tărîmurile.

Astăzi, la noi, cul
tura înaintează pe un 
front vast, înlesnită în 
avintul ei de descătu
șarea tuturor forțelor 
și entuziasmul care le 
animă, într-un climat 
de colaborare. Sînt 
astfel, și vor fi tot 
mai crescute. toate 
condițiile pentru per
fecționarea în conti
nuare a vieții noastre 
culturale, la care par
ticipă, cu inițiative și 
realizări, toți creatorii 
de bunuri materiale și 
spirituale. Și fenome
nul in sine este fără 
oprire și tezaurizează 
mereu din propriul 
trecut.

PREGĂTIRI PENTRU MANIFESTĂRILE 
PRILEJUITE DE ÎMPLINIREA A 2 500 DE ANI

DE LA CREAREA STATULUI IRANIAN
Comitetul de organizare a manifes

tărilor științifice și culturale pentru 
aniversarea a 2500 de ani de la 
crearea statului iranian s-a întrunit, 
la 31 mai, sub conducerea acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România 
și președintele acestui comitet. Au 
participat membri ai comitetului, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale.

A fost adoptat un plan privind 
acțiunile ce urmează a fi organizate 
pentru marcarea în România a aces
tei aniversări. Planul prevede, intre

altele, realizarea în cadrul Acade
miei Republicii Socialiste România’, 
a unei sesiuni de comunicări științi
fice pe teme legate de istoria, cultura 
și arta iraniană, precum și de as
pecte ale relațiilor româno-iraniene 
de-a lungul istoriei. De asemenea, 
sînt prevăzute conferințe, organiza
rea de expoziții de artă și fotografii 
documentare din Iran, precum și alte 
manifestări cultural-artistice atit în 
București, cît și în unele orașe din 
țară.

(Agerpres)

LA BOTOȘANI
9

A fost inaugurată
Casa corpului didactic

BOTOȘANI (corespondentul „Scîn- 
teii“, N. Zamfirescu). — La Botoșani 
s-a inaugurat Casa corpului didactic, 
în prezența a numeroși profesori, în
vățători și educatori din județul și 
municipiul Botoșani. Luînd cuvîntul 
în încheierea festivității, tovarășul 
Gheorghe Ghinea, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Bo

toșani. a subliniat importanța deose
bită a acestei noi instituții extrașco- 
lare, care oferă multiple posibilități 
pentru întreținerea unui rodnic și 
permanent schimb de opinii șl expe
riență între oamenii de știință și cul
tură din județul și municipiul Boto
șani.

Funeraliile prof. dr. docent
Victor Cheresteșiu

Luni au avut loc la Cluj funera
liile profesorului dr. docent Victor 
Cheresteșiu, vechi militant al miș
cării muncitorești din țara noastră, 
membru al Academiei de Științe 
Sociale și Politice a Republicii So
cialiste România.

In cursul dimineții, la catafalc au 
făcut de gardă Aurel Duca, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, academicieni, personalități 
ale vieții științifice și culturale.

La mitingul de doliu au luat cu
vîntul acad. Raluca Ripan. din par
tea Academiei Republicii Socialiste 
România, prof. Banyai Ladislau, din 
partea Academiei de Științe Sociale

și Politice, și prof. Ioan Demeter, 
prorector al Universității „Babeș- 
Bolyai", în numele cadrelor didactice 
și studențimii clujene. Vorbitorii au 
omagiat opera științifică, de o deo
sebită valoare, a lui Victor Chereste
șiu, activitatea sa ca membru de 
partid din anii ilegalității. întreaga 
sa viată pusă în slujba idealurilor 
luminoase ale poporului român.

Cortegiul funerar s-a îndreptat a- 
poi spre cimitirul municipal, unde 
colaboratori și elevi ai regretatului 
profesor Victor Cheresteșiu au adus 
acestuia un ultim omagiu.

(Agerpres)
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Delegația Partidului Comunist
Român care a participat 

la Congresul P. C. din Cehoslovacia 
s-a intors in Capitală

Luni după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. care a participat la lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia,

Din delegație au făcut parte tova
rășii Barbu Zaharescu, membru al 
C.C. al P.C.R., reprezentant al P.C.R 
la revista „Probleme ale păcii și so
cialismului “, Gheorghe Năstase, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., și Ion Obradovici, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
14 Praga.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Mihai Gere și Vasile Patilinet.

membri supleant! ai Comitetului 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.. 
Andrei Vela și Vasile Vlad, șefi de 
sectie la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față dr. Anton Kame- 
nicky, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din R. S. Cehoslovacă, 

pe aeroportul din Praga, delegația a 
fost salutată de Oldrich Svestka, se
cretar al C.C. al P.C C„ de lucrători 
cu munci de răspundere în aparatul 
Comitetului Central. Erau prezenți 
membri ai ambasadei Republicii So
cialiste România la Praga și ai Agen
ției Economice.

(Agerpres)

CU PRILEJUI PLECĂRII AMBASADORULUI REPUBLICII CUBA

Lucrările Comisiei 
pentru industrie, construcții 

și transporturi 
a Marii Adunări Naționale

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, în cadrul unor ședințe ale Co
misiei pentru industrie, construcții 
și transporturi a Marii Adunări Na
ționale, care au avut loc recent sub 
conducerea tovarășului Alexandru 
Sencovici, președintele comisiei, au 
fost analizate activitatea Ministeru
lui Energiei Electrice și activitatea 
din domeniul poștelor și telecomuni
cațiilor.

La ședințe au participat tovarășii 
Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice, și Gheorghe Airinei, șeful 
Departamentului poștelor și teleco
municațiilor, reprezentanți ai condu
cerii altor organe ale administrației 
de stat, profesori universitari, cerce
tători științifici și alți specialiști din 
domeniile de activitate analizate.

La discuțiile care au avut loc pe mar
ginea rapoartelor întocmite în urma 
analizelor desfășurate în ultimele 
luni au participat membrii comisiei 
și specialiști din cadrul Consiliului 
Economic și al altor organe centrale 
de sinteză, oameni de știință.

Deputății și invitații au subliniat 
în cuvîntul lor rezultatele obținute 
și au făcut observații critice și pro
puneri. în urma dezbaterilor care au 
avut loc, Comisia pentru industrie, 
construcții și transporturi a Marii 
Adunări Naționale a adoptat propu
neri menite să contribuie la îmbu
nătățirea activității in domeniile a- 
nalizate, propuneri care urmează să 
fie înaintate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Semnarea unei Convenții consulare 
intre Republica Cuba 

și Republica Socialistă România
Ambasadorul Republicii Cuba la 

București, Jesus Barreiro, a oferit 
luni un cocteil cu prilejul plecării 
sale definitive din țara noastră.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Vlad, șeful secției de relații 
externe a C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai conducerii unor ministere, 
instituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
personalități ale vieții culturale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră și alți membri ai corpului diplo
matic.

★

Din însărcinarea președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
ministrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a înmânat, luni, ambasado
rului Cubei la București, Jesus Bar
reiro, ordinul „Tudor Vladimirescu“ 
clasa I, ce i-a fost conferit pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Cuba.

(Agerpres)

La Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc, luni, 31 mai, semnarea unei 
Convenții consulare între Republica 
Cuba și Republica Socialistă Ro
mânia.

Documentul a fost semnat de Va
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Socia

liste România, și Jesus Barreiro, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești.

La semnare au participat funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și membri ai Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

(Agerpres)

Cronica zilei

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES
NR. 21 DIN 26 MAI 1971 :

Extragerea 1 : 1 variantă 100’/» a 
100 000 lei și 1 variantă 10°/0 a 10 000 
lei ; a 2-a : 1 variantă 5O"/o a 50 775 
lei și 1 variantă 25% a 25 387 lei ; 
a 3-a : 10,30 a 1394 lei ; a 4-a : 
41,25 a 1 846 lei ; a 5-a : 168,25 a 453 
lei ; a 6-a : 5 117,75 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 ; 1 159 504 lei.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viață din 
31 mai 1971 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere ;

Extragerea a Il-a : Categ. A : 1 
variantă 100% a 100 000 lei și 2 va
riante 10% a 1° 000 lei ; B : 12,50 a 
6 908 lei ; C : 56,75 a 1 522 lei ; D : 
2 409,35 a 60 lei ; E : 128.55 a 200 lei ; 
F : 2 789,10 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 298 448 let
mai multe din aceste combinații ale 
căror litere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere se vor prezenta la 
unitățile ADAS, pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

1. Y. J. U. 5. V. C. R.
2. Z. D. F. 6. B. w. R.
3. V. F. H. 7. S. D. U.
4. C. B. S. 8. M. F. O.

Toți asigurații care■ au poli țele
vigoare și au trecute în ele una i

Luni, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, l-a primit pe mi
nistrul plenipotențiar Risto Hyva- 
rinen, directorul Direcției afacerilor 
politice din Ministerul Afacerilor 
Externe al Finlandei, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

La primire a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe. A fost prezent K. V. 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București.

în aceeași zi, Risto Hyvarinen a 
fost primit de adjunctul ministrului, 
Vasile Gliga, cu care a avut o con
vorbire cu privire la unele aspecte 
ale relațiilor bilaterale și asupra unor 
probleme internaționale de interes 
comun.

★

Cu prilejul zilei naționale a Repu
blicii Tunisiene, ministrul afacerilor 
externe al României. Corneliu Mă
nescu. a adresat o telegramă de feli
citare ministrului tunisian al afaceri
lor externe, Mohamed Masmoudi.

★

La 31 mai a.c. a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Viena. delegația 
Republicii Socialiste România care 
va participa la Conferința extraordi
nară a Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare industrială. Dele

gația este condusă de Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

★

Luni a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Helsinki, o delegație 
condusă de tovarășul Marțian Dan, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele tineretu
lui, care, la invitația ministrului e- 
ducației din Finlanda, Meeri Kala- 
vainen, va face o vizită in această 
țară.

★

Duminică seara s-a înapoiat in 
Capitală Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, care a 
avut convorbiri la Roma la Ministe
rul Afacerilor Externe Italian.

★

întreprinderea românească de co
merț exterior „Terra" a încheiat, re
cent, cu firma „Robert B. Anderson 
Co. L.T.D." din S.U.A. un contract 
pentru constituirea societății mixte 
„Romanda".

Societatea urmărește să stimuleze 
și să dezvolte schimburile comerci
ale dintre România, S.U.A. și alte 
țări, pe baza egalității și avantaju
lui reciproc.

(Agerpres)

vremea ■■■■■■■

Delegația sosește astăzi la Pekin

POPORUL CHINEZ 
iNTlMPINĂ CU BUCURIE 
PE OASPEȚII ROMÂNI
Un comentariu al Agenției „China Nouă“

PEKIN 31 (Agerpres). — In aju
nul sosirii la Pekin a delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, agenția China Nouă a 
transmis următorul comentariu : 
„Poporul chinez întîmpină cu mare 
bucurie delegația de parted și gu
vernamentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român și 
președintele Consiliului de Stat, care 
face o vizită oficială de prietenie în 
China, la Invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și a guvernului Republicii Populare 
Chineze.

în ultimele zile, arată agenția, 
muncitori, țărani, studenți, funcțio
nari guvernamentali și alte categorii 
ale populației Pekinului, plini de 
entuziasm, fac pregătiri acteve pen
tru a saluta sosirea tovarășilor ro
mâni. Aclamînd prietenia adîncă 
pentru poporul român, muncitorii 
pregătesc steaguri și pancarte cu 
lozinci de bun-venit, repetă cîntece 
românești, pregătesc spectacole tea
trale, înainte și după programul lor 
de lucru. Studenții pregătesc cu en
tuziasm spectacole teatrale și fac

buchete de flori. Muncitorii de la 
uzina textilă și-au realizat sarcina 
de a imprima steaguri românești. Ei 
au dat dovadă de entuziasm revolu
ționar, lucrind fără întrerupere zi și 
noapte, menționează agenția China 
Nouă.

Toți muncitorii, țăranii și soldații- 
studenți de la Universitatea „Tsinhua" 
se bucură de apropiata vizită a to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți distinși oaspeți români, re
levă agenția China Nouă. Un munci- 
tor-student, venit de la Uzina de 
mașini grele Șanhai, a spus : „O- 
bișnuim să primim vizite ale priete
nilor români în uzina noastră. I-am 
întîmpinat chiar eu pe uniii dintre ei 
și am fost profund impresionat de 
adînca prietenie frățească a poporu
lui român pentru poporul chinez. 
Vizita în China a delegației de par
tid și guvernamentale române, con
dusă de tovarășul Ceaușescu, va în
tări, desigur, în continuare, priete
nia revoluționară și cooperarea prie
tenească dintre partidele, țările și 
popoarele noastre".

Membrii comunei populare „Priete
nia chino-română", din apropiere 
da Pekin, au declarat : „Delegația de 
partid și guvernamentală română.

care este oaspete al Comitetului nos
tru Central și al guvernului nostru, 
este, de asemenea, oaspetele nostru. 
Așteptăm cu entuziasm vizita tova
rășilor membri ai delegației în co
muna noastră". Tien Teh-șun, secre
tar al Comitetului de parted al bri
găzii de producție Yuenkechuang, 
și-a reamintit cu acest prilej de vi
zita Sa în România : „Ni s-a făcut o 
caldă primire de către poporul ro
mân și am avut onoarea de a fi 
primiți de către tovarășul Ceaușescu 
în timpul vizitei noastre. Mă bucur, 
așadar, de vestea privind apropjata 
vizită a delegației de partid și gu
vernamentale române în țara noas
tră".

„Poporul revoluționar din capitala 
Republicii Populare Chineze scrie 
agenția China Nouă, admiră poporul 
român pentru spiritul său neînfricat 
de luptă. El este fericit de faptul că 
poporul român, continuîndu-și tra
diția revoluționară și bazîndu-se pa 
eforturi proprii, a reușit să depă
șească neobișnuitele calamități na
turale care s-au abătut asupra țării 
în cursul anului trecut, reușind să 
obțină importante succese econo
mice".

r—

Ieri în țară : Vremea a fost insta
bilă, mai ales în Banat, sudul Crișa- 
nei, vestul Olteniei, Muntenia, Do- 
brogea și sudul Moldovei, unde au 
căzut ploi mai ales sub formă de 
averse însoțite pe alocuri și de 
descărcări electrice. Izolat, s-au mai 
depășit 25 de litri pe metrul pătrat 
la Chișinău Criș, Bozovici și Gri- 
vița. în rest, cantitățile au fost sub 
10 litri pe metrul pătrat. în zona de 
munte înaltă, izolat, s-a semnalat și 
lapoviță. Vintul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 12 grade la Tul- 
nici și Cimpulung Moldovenesc și 22 
de grade la Banloc. In București : 
Vremea s-a menținut instabilă, cu 
cerul mai mult acoperit. Temporar 
a plouat. Vîntui a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a atins 20 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
2. 3 și 4 iunie. In țară : Vremea va 
intra într-un proces de ameliorare 
ușoară și treptată. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi locale, mai ales 
la Începutul intervalului, mai 
frecvente in regiunile din vestul și 
sud-estul țării. Vîntui va sufla po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 14 și 24 de grade, 
local mai ridicate. în București : 
Vreme în curs de ameliorare. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi sub 
formă de averse. Vînt potrivit. Tem
peratura aerului în creștere ușoară.
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CANOTAJ ACADEMIC

LISTA DE CÎȘTIGURI

TRAGEREA LA SORȚI DIN 31 MAI 1971

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri
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par
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totală

1 58752 02 100 000 100 000
1 73106 14 75 000 75 000
1 33568 04 50 000 50 000
1 38421 26 25 000 29 000
1 61644 43 10 000 10 000
1 69105 05 5 000
1 43718 35 5 000 10 000

Termi-
nația 
seriei

&0 807 31 2 000
80 000 32 2 000 320 000
8.0 198 18 1 000
&0 998 18 1 000
80 68'2 14 1 000
80 493 11 1 000 320 000

800 00 48 800
800 79 15 800
800 82 35 800 1 920 000

2687 TOTAL: 2 830 000

Cîștigurlle revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 
1/8 din cîștigurile de mal sus. în valoa
rea cîștlgurilor este cuprinsă șl valoarea 
nominală a obligațiunilor cîștlgătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filialele 
C.E.C.

INTRE 6 — 9 IUNIE, LA POLIGONUL TUNARI

„AVANPREMIERĂ" ÎN CAMPIONATELE 
EUROPENE DE TIR

© „MARELE PREMIU CARPAȚI"
• CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI

La sfîrșitul acestei săptămîni, pe 
poligonul Tunari încep două mari 
competiții internaționale de tir, la 
care se scontează pe o participare- 
record ; organizatorii au invitat 
trăgători și trăgătoare din 28 de 
țări de pe. tot globul (din U.R.S.S., 
Danemarca, R.F.G., S.U.A., Italia, 
Cehoslovacia, Franța, Cuba. Austra
lia, Ungaria, R.D.G., Japonia, An
glia, Spania, Mexic etc). Pînă ieri 
au confirmat participarea circa 300 
de concurenți din 20 de țări. In 
zilele de 6 și 7 iunie va avea loc 
competiția dotată cu „Marele Pre
miu Carpați". Probele de concurs : 
talere aruncate din șanț (trap) și 
talere aruncate din turn (skeet). 
Tot pe 6 iunie vor începe și cam
pionatele internaționale de tir ale 
României (a XlV-a ediție), care 
vor dura pînă la 9 iunie inclusiv. 
Probele de concurs : armă liberă

(pentru seniori) și armă standard 
(pentru senioare și juniori), pistol 
viteză, pistol liber (pentru seniori) 
și pistol sport (pentru senioare și 
juniori).

Apropiatele concursuri de tir de la 
Tunari constituie pentru majorita
tea participanților o ultimă verifi
care a formei lor sportive înaintea 
campionatelor europene din august 
de la Suhl (R.D.G.). Este foarte 
posibil deci, ca acum, să se obțină 
o serie de performanțe de înaltă 
valoare. Secretarul general al Fe
derației române de tir, prof. 
G. Baranî, care deține și funcția 
de președinte al Confederației eu
ropene de tir, ne-a informat ieri că 
la Tunari, cu ocazia acestor mari 
concursuri, „orice rezultat ce va 
întrece recordurile mondiale sau 
europene va putea fi omologat ca 
atare".

Noi succese 
românești 
in concursul 

de la Mannheim
Vîslașii români au obținut victorii 

remarcabile și in cea de-a doua zi a 
concursului internațional de canotaj 
academic de la Mannheim (R.F.G.). 
Echipajul de 4 fără cirmaci al Româ
niei a ocupat locul întii cu timpul 
de 5’50”52/100, urmat de R. F. a Ger
maniei — 5’53”68/100. în proba de 
schif 2 plus 1, echipajul Ceapura, 
Tudor plus Gheorghiu a repetat vic
toria din prima zi, de data aceasta 
cu un timp mai bun : 6’45”32/100. La 
dublu cu vîsle, echipajul Steaua 
București s-a situat, de asemenea, 
pe primul loc cu 6’ll”32/100, între- 
cind pe reprezei fanții Elveției. La 
4 plus 1, România a ocupat locul doi, 
în urma echipajului R. F. a Germa
niei. Proba de schif simplu a revenit 
lui Udo Hild (R. F. a Germaniei) cu 
6’24”84/100.

ÎN
TENIS. — Ilie Năstase a obținut o 

nouă victorie la campionatele inter
naționale „Open" ale Franței, care 
au loc la Paris. Ieri l-a învins cu 
6—1, 6—1, 3—6, 7—5 pe polonezul
Nowicky, califieîndu-se în sferturile 
de finală ale competiției. Năstase ur
mează să se întîlnească cu învingăto
rul meciului Smith (S.U.A.) — Domin
guez (Franța).

ȘAH. — După disputarea a 13 run
de, în turneul internațional masculin 
de șah de la Baja (Ungaria) continuă 
să conducă maestrul maghiar Forin- 
tos cu 9,5 puncte, urmat de Baghirov 
(U.R.S.S.) — 8,5 puncte, Ciocîltea 
(România), Lengyel (Ungaria) — 8 
puncte, Schmidt (Polonia) — 7 puncte 
etc.

în runda a 13-a Victor Ciocîltea (cu 
piesele negre) a remizat cu Zinn 
(R.D. Germană).
• A început turneul internațional 

feminin de șah de la Budapesta, la 
care participă și două maestre din 
România : Margareta Perevoznic si 
Maria Pogorevici. în prima rundă, 
Perevoznic (cu piesele albe) a în
vins-o pe șahista iugoslavă Kralbrem- 
mer, iar Pogorevici a întrerupt par
tida sa cu jucătoarea maghiară 
Sinka.

FOTBAL. — Echipa U.R.S.S. a ob
ținut o dublă victorie în campiona
tul european. Prima reprezentativă a

CÎTEVA RÎNDURI
învins la Moscova cu scorul de 2—1 
(0—0) echipa Spaniei. La Malaga, 
formația de tineret a U.R.S.S. a în
trecut cu același scor (2—1) echipa 
similară a Spaniei

• Cea de-a 24-a ediție a turneului 
de fotbal U.E.F.A., rezervat echipelor 
de juniori, s-a încheiat la Praga cu 
victoria selecționatei Angliei. In fi
nală, tinerii fotbaliști englezi au în
trecut cu scorul de 3—0 (3—0) repre
zentativa Portugaliei.

Pentru a treia oară stadionul 
„Wembiey" din Londra va fi tea
trul finalei „Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal. Mîine seară, pe 
gazonul celebrei arene, vor evolua 
echipele Ajax Amsterdam și Pana- 
thinaikos Atena, intr-un meci care 
se anunță deosebit de atractiv prin 
stilul diferit de joc al celor două 
formații și mai ales prin prezența 
neașteptată in finală a echipei ate
niene.

Meciul va începe la ora 29.30 (ora 
României) și va fi transmis in în
tregime de posturile de televiziune 
române.

TENIS DE MASA. La Zadar (Iugo
slavia) se desfășoară în prezent un 
mare turneu internațional de tenis de 
masă la care participă jucători din

mai multe țări europene. în proba 
masculină (se dispută sistem turneu), 
tînărul vest-german Wilfried Lieck a 
furnizat o mare surpriză învingîn- 
du-1 cu 2—0 (21—16, 21—18) pe cam
pionul mondial de la Nagoya, sue
dezul Stellan Bengtsson.

ATLETISM. — în cadrul concursu
lui internațional de la GySr, sportiva 
maghiară I. Balogh a stabilit un nou 
record național in proba de 100 m 
plat, cu timpul de ll”3/10. Tot cu un 
nou record național s-a încheiat și 
proba feminină de aruncare a suli
ței, în care austriaca Janko a reali
zat 60,34 m.

BASCHET. La Cagliari (Italia), în 
ziua a doua a turneului de calificare 
pentru campionatul european mas
culin de baschet, selecționata Italiei 
a învins cu scorul de 84—56 (40—22) 
formația Belgiei. într-un alt joc, re
prezentativa Albaniei a dispus cu 
92—63 (37—32) de echipa Angliei.

CICLISM. — „Turul Italiei" a con
tinuat luni cu etapa a 11-a (Sestola- 
Mantova, 199 km). Primul a trecut 
linia de sosire italianul Marino 
Basso, cronometrat în 4h 51'17’’ (me
die orară 41,197 km). Belgienii Sercu 
și Clooster, clasați pe locurile ur
mătoare, au realizat același timp. în 
clasamentul general continuă să con
ducă italianul Claudio Michelotto.
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PRESĂ TIRI IN CAPITALA
R. P. CHINEZE

Locuitorii Pekinului, în
tregul popor chinez aș
teaptă cu un deosebit in
teres, cu sentimente de 
caldă simpatie și adîncă 
solidaritate, sosirea dele
gației de partid și guver
namentale române, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — eveniment de 
mare importanță în dez
voltarea și adîncirea con
tinuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, 
dintre cele două țări so
cialiste — Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Chineză.

Străvechiul Pekin este 
împodobit festiv cu dra
pelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România 
și Republicii Populare 
Chineze. Pe arterele prin
cipale ale orașului grupuri 
de tineri, îmbrăcați în 
costume viu colorate, 
purtînd steaguri roșii, se 
pregătesc să-i întîmpine 
pe înalții oaspeți români 
sărbătorește, potrivit tra
diției chineze.

★

Ambianța festivă a pre
gătirilor este întregită de 
articolele și reportajele 
pe care presa centrală le 
închină țării noastre, 
muncii creatoare pline de 
avînt a poporului român 
pe drumul trasat de 
partid, al edificării socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Sub titlul „Rezultate 
excelente in producția in
dustrială a României pe 
primul trimestru al anu
lui", „JENMINJIBAO", 
organul C.C. al P.C. Chi
nez, sublinia că, sub con
ducerea P.C.R., oamenii 
muncii din România au 
obținut remarcabile suc
cese în îndeplinirea nou
lui plan cincinal lansat la 
începutul acestui an.

La rindul său, ziarul 
„GUANMINJIBAO" se o- 
cupă pe larg de dezvolta
rea în anii puterii popu
lare a industriei energiei 
electrice din România, re- 
liefînd că aceasta va con
tinua să se dezvolte în
tr-un ritm rapid.

„Sîntem prieteni buni" 
— se intitulează o cores
pondență specială apăru
tă în „JENMINJIBAO", 
în care se vorbește despre 
mina de la Uricani, din 
bazinul Jiului, despre dis
cuțiile avute de corespon
denții chinezi la București 
cu muncitorii de acolo.

★

„Ne simțim cuprinși de 
o adîncă bucurie că, în- 
cepînd de marți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul stimat al poporu
lui frate român, ne va fi 
oaspete drag" — ne-au 
declarat muncitorii de la 
Fabrica experimentală de 
produse chimice din Pe
kin. Este un eveniment de 
mare însemnătate în via
ța politică a celor două 
țări — ne-a spus Duan 
Fu-lian, vicepreședinte al 
comitetului revoluționar al 
fabricii. „Poporul român 
este un prieten de nădej
de al poporului chinez. El 
ne acordă un sprijin pre
țios în multe probleme 
internaționale și aș putea 
da ca exemplu poziția 
fermă, constantă, a Româ
niei in favoarea restabili
rii drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chi

neze la O.N.U. Aceasta 
este o ilustrare grăitoare a 
ajutorului reciproc frățesc 
pe care și-l acordă cele 
două țări și popoare. A- 
tuncl cind intilnim în pa
ginile presei noastre Știri 
despre succesele in pro
ducție ale muncitorilor 
români, satisfacția noastră 
este foarte mare, pentru 
că știm că aceste succese 
reprezintă o contribuție 
însemnată la cauza socia
lismului in întreaga lume" 
— a continuat interlocu
torul nostru.

Deosebit de emoționantă 
a fost întîlnirea cu mem
brii conducerii comunei 
populare „Prietenia chi
no-română", aflată în- 
tr-una din suburbiile Pe
kinului. Apropiata sosire a 
președintelui Ceaușescu 
este principalul subiect 
de discuție al tuturor 
membrilor comunei popu
lare — ne-a declarat Lian 
Su-siun, membru al co
mitetului de partid al co
munei. Acest interes — a 
spus el — reflectă totoda
tă sentimentele noastre

vorbit despre bucuria pe 
care le-o produce vizi
ta înalților oaspeți din 
România frățească. „Ves
tea că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu va face o vi
zită im țara 
fruntea unei 
de partid și 
mentale s-a

noastră in 
delegații 
guverna- 
răspindit

cu repeziciune în în
treaga universitate. Ne a- 
ducem aminte cu mare
plăcere că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat a României, a 
mai vizitat universitatea
noastră în 1964 și eu am 
avut cinstea să-1 însoțesc. 
Imediat după ce s-a a- 
nunțat actuala vizită, la 
noi a fost convocat un
mare miting la care au 
participat peste zece mii 
de persoane, care și-au 
exprimat sentimentele de 
profundă satisfacție față 
de faptul că reprezentan
ții cei mai înalți ai con
ducerii de partid și de 
stat ai României frățești 
se vor afla in curînd pe

CORESPONDENȚA DIN PEKIN 
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

cele mai profunde față de 
țărănimea cooperatistă din 
România ; în ultimii ani 
am avut numeroase 
schimburi de vizite cu 
membrii cooperativei a- 
gricole de producție 
„Prietenia româno-chine- 
ză“ din comuna Muntenii- 
Buzău. O delegație a 
noastră se va afla la aero
port atunci cînd va ateri
za avionul care aduce din 
România prietenă pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pe ceilalți membri ai de
legației române. Urăm din 
inimă ca prietenia chino- 
română să dăinuiască veș
nic.

Unul din membrii aces
tei comune populare, care 
a fost în România în 1965, 
a evocat ca un moment 
de neuitat primirea 
grupului de țărani chi
nezi de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Sînt 
fericit — a spus el — că 
acum voi avea prilejul 
să-l văd din nou pe con
ducătorul partidului dv. 
îmi amintesc de vizita ce 
am făcut-o la Institutul 
de cercetări de la Fundu- 
lea. Acolo am primit, în 
semn de prietenie, o can
titate de semințe de po
rumb de calitate supe
rioară. Aceste semințe au 
prins rod pe pămîntul 
comunei noastre. Din ele 
s-au dezvoltat plante pu
ternice, viguroase. La noi 
în comună le-am numit 
semințele prieteniei — o 
prietenie tot atit de pu
ternică și viguroasă ca 
tulpinele ce s-au înălțat 
din ele".

în cursul unei vizite 
făcute de ziariștii români 
la Universitatea-Politeh- 
nică „Tsinhua" am pu
tut constata aceeași at
mosferă plină de căldură 
a pregătirilor în vederea 
vizitei. Am avut discuții 
cu lectori și asistenți uni
versitari, cu numeroși stu
denți proveniți din rîndu- 
rile muncitorilor, țăranilor 
și militarilor. Toți ne-au

pămîntul patriei noastre", 
ne-a declarat Liu Pin.

„Cind am aflat vestea 
vizitei — a adăugat pro
fesorul Si Ko-han — eu 
și colegii mei am discutat 
îndelung despre aceasta 
și ne-am împărtășit reci
proc gindul: ce minunat 
ar fl ca secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român și președintele 
Consiliului de Stat al 
României să vină din nou 
în mijlocul nostru. Ne 
simțim foarte onorați că 
acest gind al nostru se va 
împlini in curînd'i.

în scurta vizită pe care 
am făcut-o în incinta u- 
niversității, în numeroase 
săli de cursuri, am putut 
vedea tineri și tinere 
care, într-o atmosferă de 
voioșie, confecționau din 
hîrtie colorată, cu multă 
migală și cu un deosebit 
simț artistic, trandafiri, 
crizanteme și alte flori 
care îneîntau privirea. 
„Sînt flori cu care îi vom 
intimpina pe oaspeții noș
tri dragi — ne-au declarat 
gazdele. A fost ca un exa
men, dar unul din cele 
mai plăcute — examenul 
prieteniei".

. ★
Intr-o convorbire avută 

cu ministrul comerțului 
exterior, tovarășul Pai 
Sian-ko, acesta s-a refe
rit la rezultatele vizitei 
pe care a făcut-o recent 
în țara noastră în fruntea 
unei delegații guverna
mentale a R. P. Chineze. 
Peste tot, a spus domnia 
sa, am fost întîmpinați cu 
căldură. Am avut cinstea 
de a fl primiți de secre
tarul general al Partidu
lui Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
iar convorbirea rodnică 
purtată cu acest prilej s-a 
desfășurat în spiritul 
prieteniei și apropierii ce 
caracterizează raporturile 
chino-romăne.

în timpul cît ne-am 
aflat în țara dv. — a re
levat în continuare inter
locutorul — am văzut cum

poporul român, sub con
ducerea partidului comu
nist, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
obținut prin munca sa 
harnică și bizuindu-se pe 
forțele proprii rezultate 
de seamă în construcția 
socialistă. Poporul român 
are o îndelungată tradiție 
de luptă eroică, revolu
ționară, pentru apărarea 
independenței naționale, 
în decursul istoriei sale 
el a ținut piept asupri
torilor din afară și astăzi 
își construiește o viață li
beră și independentă.

Ocupîndu-se în conti
nuare de evoluția tot mai 
favorabilă a raporturilor 
bilaterale dintre Republi
ca Populară Chineză și 
Republica Socialistă Ro
mânia, tovarășul Pal 
Sian-ko a arătat că aces
tea sînt așezate pe teme
lia trainică a principiilor 
marxism-leninismului și 
internaționalismului pro
letar, pe egalitate în drep
turi, neamestec în trebu
rile interne, pe sprijin și 
solidaritate reciprocă. „în 
ultimul timp — a spus 
d-sa — s-au înmulțit vi
zitele, întîlnirile, schim
burile de experiență între 
tovarășii din conducerile 
de partid și de stat ale 
celor două țări. Ele au 
adus și aduc o contribuție 
importantă în vederea 
amplificării continue a 
raporturilor dintre noi", 
în legătură cu aceasta, 
Interlocutorul a stăruit în 
mod deosebit asupra as
pectelor concrete ale re
lațiilor economice dintre 
cele două țări, relevînd că 
în 1970 volumul schimbu
rilor comerciale s-a du
blat față de nivelul ma
xim anterior și că în acest 
an el va cunoaște o nouă 
creștere cu peste 32 la 
sută. Privim cu mult 
optimism perspectivele 
care se deschid în fața 
colaborării noastre. Vizita 
delegației de partid și gu
vernamentale conduse 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă un 
eveniment de o mare 
importanță în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și 
colaborare intre cele două 
partide, țări și popoare. 
Ne simțim deosebit de 
onorați și bucuroși de a- 
ceastă vizită și ne pregă
tim să salutăm cu căldu
ră pe tovarășii noștri ro
mâni. Sîntem convinși că 
rezultatele acestei puter
nice manifestări a priete
niei chino-romăne vor fi 
rodnice, că ele vor duce 
la extinderea și diversifi
carea legăturilor multila
terale dintre noi — a re
levat domnia sa.

Cuvintele ministrului 
chinez exprimă sintetic 
sentimente și păreri care, 
în aceste zile, sînt expri
mate pretutindeni la Pe
kin. Ele se întemeiază pe 
certitudinea că vizita de
legației de partid și gu
vernamentale române se 
va înscrie ca o filă de 
cea mai mare însemnătate 
în cronica legăturilor fră
țești dintre România șl 
R. P. Chineză, dintre par
tidele și popoarele celor 
două țări, corespunzînd pe 
deplin intereselor acesto
ra și reprezentind tot
odată un puternic aport 
Ia cauza socialismului și 
păcii în lume.

Romulus CAPLESCU
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viața internațională
INTENSIFICAT ACȚIUNILE OFENSIVE

SAIGON 31 (Agerpres). — După 
ce detașamentele militare ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au 
bombardat cu rachete baza ameri
cană de la Da Nang, alte obiective 
militare americano-saigoneze au fost 
atacate de patrioți în ultimele 24 de 
ore. Un purtător de cuvînt al co
mandamentului militar de la Saigon 
a declarat că, în provincia Hau Ghia, 
în apropierea Saigonului, o unitate 
de geniu americană a fost supusă ti
rului de mortiere al patrioților, su
ferind pierderi în Oameni și mate
riale de luptă. Pe de altă parte, de
tașamentele patriotice și-au intensi
ficat acțiunile și în nordul țării, în 
provincia Quang Nam, la 20 km sud 
de baza aeronavală americană de la 
Da Nang.

★

Forțele patriotice sud-vietnameze, 
care își desfășoară activitatea in zo
nele de est ale țării, au scos din 
luptă sau au luat prizonieri, in cursul 
lunii aprilie, 12 000 de ofițeri si sol
dați inamici, dintre care 2 000 de mi
litari americani și ai aliaților aces
tora — anunță agenția de presă Eli
berarea. în comunicatul difuzat se 
menționează că în perioada respecti
vă unitățile de artilerie ale forțelor

1N SPRIJINUL NOILOR PROPUNERI 
DE PACE ALE FRONTULUI PATRIOTIC DIN LAOS

VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager
pres). — Președintele Alianței forțe
lor democratice pentru pace din Viet
namul de sud, Trinh Binh Hao, a tri
mis un mesaj prințului Sufanuvong, 
președintele C.C. al Frontului Pa
triotic din Laos, și lui Khamsouk 
Keola, președintele Comitetului uni
ficat al forțelor patriotice neutraliste 
din Laos, în care se exprimă spriji
nul față de noile propuneri de pace 
ale Frontului Patriotic din Laos pri
vind rezolvarea problemei laoțiene — 
transmite agenția V.N.A. „Aceste 
propuneri sînt logice și rezonabile, 
în conformitate cu actuala situație 
din Laos și cu aspirațiile poporului 
laoțian. Ele sînt în interesul păcii și 
securității în Indochina, în Asia de 
sud-est, dovedind în continuare do
rința Frontului Patriotic din Laos de 
a se pune capăt grabnic războiului de 
agresiune al S.U.A., de a transforma 
Laosul într-o țară pașnică, indepen
dentă, neutră, democratică, unificată 
Si prosperă". Mesajul cere, totodată, 
guvernului Statelor Unite să înceteze 
complet și fără condiții bombardarea 
teritoriului laoțian, astfel încît for
țele armate din Laos să poată realiza 
o încetare a focului și părțile intere
sate din această țară să-și rezolve 
singure problemele, fără amestecul
S.U.A.

★
NEW YORK 31 (Agerpres). — 

,,Poporul american și majoritatea re
prezentanților săi în Congres știu 
foarte puțin sau nimic despre înde
lungatul și tragicul război pe care 

patriotice au doborit 105 elicoptere, 
au distrus 700 mașini militare, între 
care 150 de tancuri și blindate, au 
scufundat sau incendiat 30 de nave 
militare fluviale de transport și au 
capturat o însemnată cantitate de 
armament.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM
HANOI 31 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că, între 22 și 27 inai, avioa
ne americane, inclusiv de tip „B-52", 
au bombardat satul Huong Lap, iar 
artileria americană de la sud de zona 
demilitarizată a deschis focul asupra 
unor localități situate la nord de pa
ralela 17. La 22, 23, 24 și 26 mai, a- 
viația americană a bombardat și 
mitraliat teritoriul provinciei Quang 
Binh.

Declarația condamnă energic aces
te acte de război și cere Statelor 
Unite să pună capăt definitiv tuturor 
acțiunilor care încalcă suveranitatea 
și securitatea Republicii Democrate 
Vietnam.

Statele Unite il duc în Laos și des
pre fondurile uriașe utilizate în acest 
scop" — a declarat, într-un discurs 
pronunțat la Universitatea Harvard, 
senatorul democrat Stuart Symington.

CAMBODGIA:

ATACURI ALE FORȚELOR 
DE REZISTENȚA POPULARĂ 

IN ÎMPREJURIMILE 
PNOM PENH-ULUI

PNOM PENH 31 (Agerpres). — 
în ultimele 48 de ore, forțele de re
zistență populară cambodgiene și-au 
intensificat presiunea pe malul estic 
al Mekongului, la 20 kilometri de 
Pnom Penh — anunță agențiile de 
presă.

Duminică, patrioții au atacat po
zițiile trupelor regimului Lon Noi 
din apropierea localității Prek Ta- 
meak, provocînd inamicului pierderi 
în oameni și materiale. în cursul 
luptelor, care au continuat mai multe 
ore, bombardiere grele au intervenit 
în sprijinul trupelor regimului de la 
Pnom Penh. Alte poziții inamice, si
tuate în împrejurimile capitalei cam
bodgiene, au fost bombardate cu ra
chete de către patrioți.

ORIENTUL APROPIAT

Dezbaterile Secretariatului 
general provizoriu 

al Uniunii Socialiste Arabe
CAIRO 31 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. anunță că Secretariatul ge
neral provizoriu al Uniunii Socialis
te Arabe (U.S.A.), întrunit duminică 
la Cairo, a reluat dezbaterile pe 
marginea programului de acțiune 
pînă la 23 iulie a.c., dată la care ur
mează să fie ales noul congres na
țional general al partidului, precum 
și atribuțiile ce revin comitetelor 
însărcinate cu supravegherea des
fășurării alegerilor în fiecare gu- 
vernorat. La dezbateri au participat 
și secretarii provizorii ai U.S.A, din

Incidente între palestineni
și trupele iordaniene

AMMAN 31 (Agerpres). — Oficia
litățile de la Amman și purtătorul de 
cuvint al Comandamentului general 
al forțelor rezistenței palestinene au 
anunțat că in zona orașului Somiah 
din nordul Iordaniei au avut loc la 
29 mai noi incidente intre unitățile 
de fedaini și trupele iordaniene.

Potrivit unui purtător de cuvînt 
militar iordanian, ciocnirile au în
ceput sîmbătă dimineața, după ce 
un vehicul militar guvernamental a 
fost aruncat in aer de către o mină 
plasată de fedaini pe drumul ce 
duce spre Somiah. Trei militari ior
danieni, între care un ofițer supe
rior, au fost răniți. în continuare, 
a arătat purtătorul de cuvînt, uni
tățile palestinene au bombardat cu 
rachete, timp de mai multe ore, 
populația pașnică din nordul locali
tății Somiah și trupele iordaniene

R. P. Polonă cere încetarea activității 
postului de radio „Europa liberă"

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. transmite că Jozef Winie- 
wicz, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Polone, a adresat 
ambasadorului S.U.A. în Polonia, 
Walter J. Stoessel, o notă memorială 
în care se exprimă convingerea că, în 
dorința de a lichida înrăutățirea re
lațiilor polono-americane, guvernul 
S.U.A. va pune capăt activității pos
tului de radio „Europa liberă", des
fășurată în spiritul „războiului rece" 
și îndreptată împotriva Poloniei.

Concomitent. Stefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al Polo
niei, a adresat omologului său vest- 

toate guvernoratele țării, numiți re
cent în baza unui decret al preșe
dintelui Anwar Sadat.

Referindu-se la viitoarele alegeri 
privind reorganizarea Uniunii So
cialiste Arabe de la bază la virf, se
cretarul general ad-interim, Aziz 
Sidki, a reamintit poziția președin
telui Anwar Sadat, care a avertizat 
că „nu va fi tolerată intervenția 
nici unei persoane in desfășurarea li
beră a alegerilor pentru organele de 
conducere ale Uniunii Socialiste A- 
rabe".

aflate pe poziții in această regiune. 
Pe de altă parte, surse palestinene 
au declarat că trupele guvernamen
tale au lansat sîmbătă o ofensivă 
împotriva bazelor fedainilor din zona 
Somiah, la 40 km nord de Amman, 
bombardind pozițiile comandourilor.

După cum a anunțat postul de ra
dio Amman, regele Hussein a exa
minat duminică. împreună cu pre
mierul Wasfi Tall și cu unele ofi
cialități militare, la cartierul gene
ral al forțelor armate guvernamen
tale, situația creată în urma inci
dentelor din nordul tării. Surse ofi
ciale de la Amman au informat, de 
asemenea, că Wasfi Tall s-a întîlnit 
cu doi membri ai C.C. al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei spre 
a stabili măsuri în vederea stopării 
incidentelor.

german, Walter Scheel, o scrisoare 
în aceeași problemă. Ministrul polo
nez, arată agenția P.A.P., subliniază 
răspunderea ce revine guvernului 
R. F. a Germaniei pentru faptul 
de a permite ca un post de radio a- 
merican să emită de pe teritoriul 
R.F.G., să desfășoare o activitate 
dușmănoasă, în special împotriva Po
loniei, Ministrul polonez își exprimă 
speranța că guvernul R.F.G. va face 
uz de drepturile sale de stat suveran 
pentru a pune capăt activității postu
lui de radio străin, care tulbură pro
cesul de normalizare a relațiilor din
tre cele două țări.

LA DAR-ES-SALAAM A 
AVUT LOC VERNISAJUL 
EXPOZIȚIEI DE FOTO

GRAFII

„P. C. R. 
la a 50-a 

aniversare"
DAR ES SALAAM 31 (Ager

pres). — La Biblioteca Centrală 
din Dar Es Salaam a avut loc 
vernisajul expoziției de fotogra
fii „P.C.R. Ia a 50-a aniversare".

Au rostit alocuțiuni ambasado
rul României, Ion Drînceanu, și 
maiorul Mbita, secretarul Co
mitetului Național al Partidului 
Tanu din Republica Unită Tan
zania.

MOSCOVA

MOSCOVA 31. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
Standurile românești de la Expoziția 
internațională de tehnică pentru u- 
nitățile comerciale și de alimentație 
publică „INTORGMAȘ", din parcul 
Sokolniki, au fost vizitate luni de Ki
rill Mazurov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședint.e al Consiliului de Miniștri. 
Oaspeții sovietici au exprimat a- 
precieri pozitive în legătură cu ex
ponatele românești.

SEUL

Profesorii universitari 
solidari cu acțiunile 

revendicative 
ale studenților

SEUL 31 (Agerpres). — Profesorii 
de la Universitatea din Seul au îna
intat administrației Pak Cijan Hi un 
protest energic în legătură cu repre
saliile dezlănțuite împotriva studen
ților sud-coreeni care cer democrati
zarea sistemului de învățămint și eli
berarea colegilor lor arestați în mod 
ilegal. Ei au condamnat intervenția 
brutală a forțelor polițienești, care 
au folosit substanțe toxice și gaze 
lacrimogene împotriva studenților ce 
manifestau în sprijinul revendicări
lor lor juste.

AGENDA ECONOMICĂ
CONSFĂTUIREA 

REPREZENTANȚILOR 
BĂNCILOR DE COMERȚ 

EXTERIOR DIN UNELE ȚĂRI 
SOCIALISTE

TALLIN 31 (Agerpres). — La Tallin 
a avut loc zilele acestea o consfătui
re a reprezentanților băncilor de co
merț exterior din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Consfătuirea a fost consa
crată unor probleme ale colaborării 
băncilor țărilor membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

CONTRACT P0L0N0-CEH0- 
SLOVACO-ENGLEZ

VARȘOVIA 31. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
După cum informează ziarul „Express 
Wieczomy", centrala poloneză de co
merț exterior „Elktrim" a semnat cu 
cunoscuta firmă engleză „Boving 
Ltd", specializată în producția de 
instalații și utilaje energetice de 
mare putere, și cu uzinele ceho
slovace Ckd-Blansko un oontract 
în valoare de 20 de milioane zloți 
devize, în vederea utilării centralei 
electrice Zar-Porabka. Centrala, care 
urmează să fie construită în urmă
torii ani, va avea o importanță deo
sebită, fiind plasată în regiunea in
dustrială sileziană.

DEZVOLTAREA 
COLABORĂRII ECONOMICE 

SOVIETO-FRANCEZE
MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 

invitația guvernului Franței, Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., a plecat la Paris 
unde intenționează să discute cu par
tenerii francezi probleme ale dezvol
tării relațiilor comerciale și econo
mice bilaterale — relatează agenția
T.A.S.S.

Franța și Uniunea Sovietică au a- 
juns în anul 1970 la schimburi co
merciale în valoare de 412 milioane 
ruble, față de 204,4 milioane în anul 
1965 și se prevede ca, în cadrul acor
dului comercial pe anii 1970—1971, 
aceste schimburi să se dubleze. în
tr-un comentariu legat de vizita mi
nistrului sovietic la Paris, agenția
T. A.S.S. subliniază că cercurile econo
mice sovietice sînt satisfăcute de 
faptul că în rîndul țărilor capitaliste 
Franța este oea mai mare importa
toare de tractoare și rulmenți din 
Uniunea Sovietică și ocupă, totodată, 
locul întîi în ceea ce privește livră
rile de instalații industriale în
U. R.S.S.

0 DELEGAȚIE ECONOMICĂ 
CHILIANA LA PRAGA

PRAGA 31 (Agerpres). — La Praga 
a sosit duminică o delegație eco
nomică chiliană, relatează agenția 

C.T.K. Economiștii chilieni urmează 
să poarte cu reprezentanții ceho
slovaci convorbiri în problemele dez
voltării relațiilor economice bilate
rale.

VIZITA IN U.R.S.S. 
A REPREZENTANȚILOR 
FIRMELOR AMERICANE 

CONSTRUCTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Re
prezentanții celor 15 firme americane 
constructoare de mașini-unelte, care 
au sosit la Moscova sâptămina tre
cută, și-au început programul de lu
cru cu o primire la Ministerul Cor 
merțului Exterior al U.R.S.S., infor 
mează agenția T.A.S.S. Misiunea co
mercială americană manifestă un 
mare interes pentru desfacerea utila
jelor de prelucrare a metalelor pe 
piața sovietică. „Apreciem că firmele 
noastre pot face mult pentru a co
labora cu organizațiile de comerț ex
terior sovietioe", a declarat președin
tele asociației, Henry Sharp. La rîn
dul său, Ivan Semiceastnov, primul 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S., și-a exprimat 
speranța că această vizită va contri
bui la promovarea relațiilor comer
ciale dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Specialiștii americani au început, 
de asemenea, convorbiri cu organiza
țiile de comerț exterior „Stanko- 
import" și „Avtoimport".

EVOLUȚIA RELAȚIILOR 
ECONOMICE 

UNGARO-VEST-GERMANE
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 

Johann Baptist Schollhorn, secretar 
de stat pentru probleme economice 
și financiare al R. F. a Germaniei, 
care s-a aflat în Ungaria cu prilejul 
Tirgului internațional de la Buda
pesta, a făcut unui reprezentant al 
agenției M.T.I. o declarație în cadrul 
căreia s-a referit la problemele re
lațiilor economice dintre R. F. a 
Germaniei și R. P. Ungară. Vorbind 
despre acordul economic pe termen 
lung ungaro—vest-german, Scholl- 
hom a relevat că, în cele cîteva luni 
care s-au scurs de la semnarea aces
tuia, s-au obținut rezultate remarca
bile. Acordul pune relațiile econo
mice dintre cele două țări pe o bază 
temeinică, oficială, acordînd un rol 
tot mai important colaborării indus
triale și tehnico-științifice, a spus 
secretarul de stat vest-german.
• Aderarea Marii Britanii la Piața 

comună va fi „dezastruoasă" pentru 
Australia rurală, și va însemna „un 
cui în plus bătut în sicriul Common- 
wealth-ului“, a afirmat primul mi
nistru al Australiei de sud, Don Dun
stan, care se află în vizită la Lon
dra. El a adăugat că „a fost îngro
zit" de declarațiile ministrului de ex
terne englez, Alec Douglas-Home, po
trivit cărora Marea Britanie nu va 
cere, in cadrul negocierilor cu „cei 
șase", o situație specială pentru 
Australia.

„Sechestrarea unor pescari 
cubanezi, un nou act 
provocator al S. II. A.“

HAVANA 31 (Agerpres). — Seches
trarea la 26 mai a celor opt pescări 
cubanezi de către autoritățile State
lor Unite ale Americii, sub pretextul 
că nava pe care se aflau pescarii ar 
fi pătruns în apele teritoriale ala 
S.U.A. la 35 mile de peninsula Flo
rida, este condamnată de întregul 
popor cubanez, relatează agenția 
Prensa Latina. în portul Havana a 
avut loc un miting de masă, la care 
acțiunile provocatoare ale S.U.A. 
față de pescarii cubanezi au fost 
energic denunțate.

într-un editorial, ziarul „Granma" 
scrie că sechestrarea pescarilor cu
banezi reprezintă un nou act agresiv 
al Statelor Unite. De altfel, subli
niază ziarul, în ultimul deceniu pes
carii cubanezi au devenit un obiect 
al provocărilor comise de S.U.A. îm
potriva Cubei. în pofida acestui fapt, 
notează „Granma", Cuba nu va re
nunța la dreptul eău suveran de a 
pescui în apele internaționale. La 
rîndul său, ziarul „Juventud Rebelde" 
condamnă acțiunea autorităților a- 
mericane față de pescarii cubanezi.

Ziua națională a Tunisiei
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Poporul tunisian sărbătorește 
astăzi Ziua sa națională. Cu 16 
ani în urmă a fost proclamată in
dependența de stat, eveniment 
care a deschis o nouă pagină în 
istoria frămîntată a poporului 
tunisian.

Perioada dominației coloniale 
a lăsat urme adinei în structura 
social-econcmică a Tunisiei ; în 
momentul dobîndirii indepen
denței naționale, industria tuni
siană era ca și inexistentă, cele 
mai bune pămînturi se aflau in 
mîinile colonilor, majoritatea 
covîrșitoare a populației era a- 
nalfabetă. Concentrîndu-și toate 
energiile în direcția schimbării 
acestei situații vitrege, poporul 
tunisian a reușit într-o perioadă 
relativ scurtă să obțină o serie 
de succese importante în cele 
mai diverse sectoare de activi
tate. Semnele dezvoltării unei 
industrii proprii sînt vizibile 
astăzi în numeroase regiuni ale 
țării. Centrul siderurgic de la 
Menzel Bourguiba, rafinăria de 
la Bizerta, cu o capacitate de 
1,5 milioane tone anual, noile 
întreprinderi pentru prelucrarea 
fosfaților concentrați sînt doar 
cîteva dintre realizările de sea-

A TREIA STAȚIE INTERPLANETARA
călătoresc în prezent trei 

Terrei — stațiile sovietice 
și „Mars-3“ și stația americană

Spre Marte 
mesageri ai 
„Mars-2“ 
„Mariner-9“ — care, după cum apreciază 
cercurile științifice, atunci cînd vor în
cepe să lucreze efectiv în preajma lui 
Marte, vor îmbogăți neîndoielnic cu
noștințele umane asupra planetei și a sis
temului solar.

PARIS 31 (Agerpres). 
— Intr-un articol refe
ritor la noul experiment 
spațial sovietic consa
crat studierii planetei 
Marte, ziarul francez 
„Figaro" subliniază că 
la bordul navei inter
planetare „Mars-3“ este 
instalat aparatajul de 
cercetare științifică 
„Stereo", de construcție 
franceză, care va per
mite să se urmărească 
din Cosmos exploziile 
de pe Soare. Laborato
rul radioastronomic 
francez din Medon, 
precizează ziarul, va 
menține o legătură di- 

9

redă cu 
„Stereo" 
„Mars-3".

instalațiile 
de pe

★
CAPE KENNEDY 

(Agerprds). — Instalată 
la bordul unei puternice 
rachete „Atlas-Cen- 
taur", stația interplane
tară americană 
ner9“ a 
duminică 
poligonul 
Kennedy 
planetei Marte. Un pur
tător de cuvint al 
N.A.S.A. a declarat că 
„totul pare .să funcțio
neze in bune condiții la 
bordul stației".

După ce va parcurge 
un drum de

31

„Mari- 
fost lansată 
seara de pe 

de la Cape 
în direcția

cîteva sute

mă cu care poporul tunisian se 
mîndrește pe drept cuvînt. A- 
pariția lor a schimbat peisajul 
eaonomiei tunisiene și a contri
buit din plin la valorificarea 
importantelor resurse ale subso
lului. Tunisia ocupă locul patru 
în lume în producția de fosfați 
concentrați. O atenție deosebită 

' a fost acordată și agriculturii.
în acest sector, care concentrea
ză 70 la sută din populația țării, 
s-au alocat fonduri importante 
pentru construirea a zeci de ba
raje, au fost extinse suprafețele 
irigate.

Pe plan extern. Tunisia pro
movează o politică de colabora
re cu toate țările lumii, se pro
nunță pentru crearea unui cli
mat de înțelegere și pace. între 
România și Tunisia s-au stator
nicit relații de prietenie și co
laborare fructuoasă pe diverse 
planuri : economic, tehnico-știin- 
țific, cultural.

Cu prilejul sărbătorii de azi, 
poporul român adresează po
porului tunisian urări de noi 
suacese în lupta pe care o duce 
pentru consolidarea independen
ței naționale, pentru prosperitate 
și pace. 

de milioane de kilome
tri, stația americană ur
mează să înceapă să 
graviteze, în luna no
iembrie a acestui an, in 
jurul planetei Marte. 
Dotată cu două camere 
de televiziune prevăzute 
să funcționeze între 3 
și 12 luni, sonda va 
scruta în evoluția sa cir- 
cummarțiană suprafața 
„Planetei Roșii" pentru 
a-i descoperi cit mai 
multe din taine și a da, 
dacă se va dovedi posi
bil, și un răspuns la în
trebarea mereu actuală: 
există forme de viață 
pe Marte ?

Numeroși specialiști 
consideră că descoperi
rile pe care le va face 
„Mariner-9“ vor fi mai 
puțin complete decît cele 
ce s-ar fi putut realiza 
in cazul reușitei lansă
rii lui „Mariner-8“ (e- 
șuată însă, după cum se 
știe, in ziua de 8 mai), 
deoarece ambele sonde 
erau destinate să acțio
neze complementar.

CAPRICIILE VREMII. Elveția 
cunoaște în aceste zile din nou 
vitregiile iernii. După cum se 
vede și in fotografia de mai jos, 
zăpada a acoperit ținutul Grim- 
sel cu un strat demn de orice 
stațiune a sporturilor de iarnă 
in plin sezon.

agențiile de presă transmit
Aflat în vizită la Praga, 

Le Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, a fost primit de Frantisek 
Hamouz, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace. în cursul convor
birii, care a avut loc cu acest pri
lej, au fost examinate probleme pri
vind colaborarea economică bilate
rală pe anul în curs și perspectivele 
ei pentru anul 1972, relatează agenția 
C.T.K.

între R. P. Chineză și 
R. D. Vietnam a fost reînnoit 
aoordul cu privire la transporturile 
civile aeriene, anunță agenția China 
Nouă. La ceremonie a participat vice- 
premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Li Sien-nien. în cei 15 ani 
care s-au scurs de la semnarea acor
dului, menționează agenția, linia ae
riană China — R. D. Vietnam a ju
cat un rol pozitiv în promovarea 
prieteniei dintre cele două țări și po
poare, în dezvoltarea schimburilor 
dintre cele două țări.

0 nouă acțiune revendi
cativă de proporțiiva avea loc 
astăzi în Marea Britanie. Este vorba 
de o grevă pe plan național a munci
torilor din siderurgie. Ea a fost hotă- 
rîtă de liderii sindicatului muncito
rilor siderurgiști, după ce vreme în
delungată „British Steel Corporation", 
care coordonează întreaga industrie 
de oțel a Angliei, a refuzat să dea 
un răspuns favorabil revendicărilor 
formulate de muncitori.

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a primit 
grupul de compatrioți sosit în R.P.D. 
Coreeană la bordul vasului care a e- 
fectuat prima cursă după reluarea 
operațiunilor de repatriere din Japo
nia, informează agenția A.C.T.C. în
tre Kim Ir Sen și grupul de repatri- 
ați a avut loc o convorbire cordială.

Ansamblul artistic de cintece 
și dansuri „Doina" a susținut in 
sala Congreselor din capitala 
poloneză un spectacol de gală, 
ln sală s-au aflat reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Cul
turii și Artei, funcționari supe
riori din M.A.E., reprezentanți 
ai organelor de partid, șefi de 
misiuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic, co
respondenți străini, numeroși 
ziariști polonezi. Programul s-a 
bucurat de un deosebit succes.

Guvernul australian a dat 
publicității o listă revizuită a mărfu
rilor care vor putea fi exportate, fără 
aprobarea sa prealabilă, in Republica 
Populară Chineză. Ministrul austra
lian al comerțului și industriei, Peter 
Nixon, a precizat că pe această listă 
figurează instalații petroliere, alu
miniu, numeroase tipuri de echipa
ment electric, produse chimice și si
derurgice.

La sediul Senatului ita
lian a făcut, la 31 mai, o vizită 
Ion Popeseu-Puțuri, membru al 
Consiliului de Stat, directorul Institu
tului de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R. El a 
avut o convorbire cordială cu Pietro 
Secchia, vicepreședinte al Sentului, 
și Umberto Terraccini, șeful grupului 
senatorial al Partidului Comunist Ita
lian, și a oferit în dar bibliotecii Se
natului italian un set de cărți româ
nești.

0 delegație a Frontului 
Național al Germaniei De
mocrate concTusă de Werner Kir
chhoff, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului, a sosit la 
Beirut la invitația conducerii Parti
dului Socialist Progresist din Liban. 
Delegația din R. D. Germană ur
mează să aibă întrevederi cu mem
bri ai conducerii Partidului Socia
list Progresist, precum și cil membri 
ai Comisiei pentru afacerile externa 
a parlamentului libanez.

Intr-un interviu aoordat °°- 
respondentului 1a Nicosia al ziarului 
„Pravda", în ajunul vizitei sale ofi
ciale în U.R.S.S., președintele Cipru
lui, Makarios, a declarat : „Dorința 
noastră este de a dezvolta relațiile 
existente între Cipru și Uniunea So
vietică". Șeful statului cipriot a rele
vat importanța pe care o acordă po
sibilității oferite de apropiata sa 
vizită de a stabili contacte personale 
cu conducătorii și cu poporul sovie
tic.

Regele Feisal al Arabiei 
Saudite a sosit la Paris, 
unde urmează să aibă o întrevedere 
ou președintele Franței, Georges 
Pompidou.

La Pekin, U Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, i-a primit pe Julio 
Imperatori de Peralta, director ad
junct al Băncii naționale cubaneze, 
și pe Jose Galigarcia, funcționar su
perior al băncii, care se află in vi
zită în R. P. Chineză, anunță agen
ția China Nouă. Cu acest prilej, în
tre vicepremierul chinez și oaspeții 
cubanezi a avut loc o convorbire 
cordială și prietenească.

Cablu telefonic submarin 
între Alexandria și Roma. 
La Alexandria au început lucrările 
de instalare a unui cablu submarin, 
care va lega marele port egiptean de 
capitala Italiei — Roma. Lucrările 
vor dura pîină în luna octombrie. 
Cablul, cu o lungime de 1 500 km, 
are o capacitate de 120 circuite tele
fonice.

!ntr-un accident de eli
copter Pierdut viața ministrul 
transporturilor din Costa Rica, Mario 
Quires, împreună cu alte patru per
soane. Quiros se îndrepta spre loca
litatea Aguas Zarcas, unde urma să 
participe la începerea lucrărilor de 
construcție a unui institut de învă
țământ superior.

La Belgrad a sosit într-° vi_ 
zită oficială Adam Malik, ministrul 
afacerilor externe al Indoneziei.

de lavă care 
pe versantul

Rturile 
coboară 
estic al vulcanului Etna 
și-au încetinit, in cursul 
nopții de duminică, rit
mul de avansare. Punc
tul extrem atinge cota 
580 in direcția mării. 
Șuvoiul principal a-

un front 
lățime și

vansează pe 
de 800 metri 
se divide in două brațe, 
dintre care unul trece 
pe lingă mica localita
te Fornazzo, ai cărei 
locuitori trăiesc de trei 
săptămini intr-o con
tinuă teamă. După cum

Fidel Castro, Prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, a primit 
pe membrii delegației de partid po
loneze, condusă de Edward Babiuch, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., care 
Cuba, anunță 
P.A.P.

se află în vizită ia 
din Havana agenția

Lucrările unui seminar 
polono-american ln p™b1"- 
mele luptei oontra poluării atmosferei 
și apelor s-au desfășurat în zilele de 
28 și 29 mai la Varșovia, informează 
agenția P.A.P.

Sîmbătă a sosit la Havana, la 
invitația Institutului cubanez 
pentru prietenie intre popoare, 
scriitorul Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al Institutu
lui Român pentru Relații Cultu
rale cu Străinătatea.

Un grav accident feroviar, 
soldat cu șapte morți, 38 de răniți, 
dintre care 25 în stare gravă, s-a 
produs duminică seara în zona loca
lității olandeze Duivendrecht, în 
apropiere de Amsterdam.

Două noi victime ale 
„escadroanelor morții" — 
organizație clandestină alcătuită din 
foști polițiști care procedează la exe
cutarea delincvenților ce au scăpat 
justiției, au fost descoperite la Rio 
de Janeiro. în cursul lunii mai, nu
mărul victimelor s-a ridicat la 13. De 
la crearea lor, în 1958, „escadroanele 
morții", au ucis în Brazilia 1 500 de 
persoane.

Un tribunal din Buda
pesta, in£°rmează agenția M.T.I., 
a pronunțat sentința în cazul a patru 
cetățeni de origine libaneză și ior
daniană, asupra cărora, la un control 
efectuat pe aeroportul Ferihegy, au 
fost descoperite importante cantități 
de hașiș, pe care intenționau să le 
comercializeze în R.F.G. Ei au fost 
condamnați la privațiune de liberta
te pe diferite termene, urmînd ca 
după executarea pedepsei să fie 
expulzați din Ungaria.

au afirmat experta vul- 
canologi, localitățile 
Giarre și Macchia, si
tuate la o distanță de 
cițiva kilometri de celă
lalt braț al șuvoiului de 
lavă, sînt in afara ori
cărui pericol imediat.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l București, Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteli. «0 3W


