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îmbunătățirea „coeficientului de schimburi":

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

IN REPUBLICA POPULARĂ MONGOLA
0,1 la sută = producție HANII SEMESTRIAL

suplimentară de 10 miliarde lei
DOUĂ CIFRE ELOCVENTE PENTRU IMPORTANTA

GENERALIZĂRII SCHIMBULUI II
Șl EXTINDERII SCHIMBULUI III

Coeficientul de schimburi — o no
țiune economică demult consacrată 
cunoaște, în numeroase întreprinderi, 
o reală reconsiderare. Practic tre
cute cu vederea ani in șir, în ma
joritatea întreprinderilor, calculele 
legate de coeficientul de schimburi 
au fost din nou aduse pe tapet, la 
ora actuală putîndu-se afirma că 
aproape nu există unitate indus
trială în care să nu se pună la or
dinea zilei problema evoluției 
coeficientului de schimburi. Planul 
de măsuri al organizației de partid a 
municipiului București adoptat pen
tru realizarea planului pe 1971 cu
prinde o prevedere specială privind 
„aplicarea programului pentru gene
ralizarea schimbului II și extinderea 
schimbului III și calificarea munci
torilor necesari". 25 de întreprinderi 
din județul Brașov au lansat o che
mare la întrecere pentru îmbunătăți
rea coeficientului de schimburi, avînd 
ca țel final realizarea, în actualul 
cincinal, a unui spor suplimentar de 
producție de 2 miliarde lei. In sfîr- 
șit, dar nu în ultimul rînd, consem
năm că în industria județului Satu- 
Mare, în urma unui calcul, s-a ajuns 
la concluzia că sporind numai cu un 
procent indicele de utilizare a capa
cităților productive se poate obține 
un plus de 30 milioane lei producție. 
Tpcmai acest calcul a fost punctul 
de plecare în declanșarea în județul 
Satu-Mare a acțiunii de generalizare 
a schimbului II și extinderea schim
bului III, ajungîndu-se, încă din acest 
an, la un coeficient de schimburi 
de 2,3.

Substratul economic al acțiunii 
Inițiate de partid privind generali
zarea schimbului II și extinderea 
schimbului III este cît se poate 
de limpede. De fapt este vor
ba de o acțiune care se cir
cumscrie în efortul general de a con
solida tot ce am investit, de a folosi 
cît mai bine capacitățile de produc
ție existente în fiecare întreprindere. 
Sporind coeficientul de schimburi se 
pot obține însemnate sporuri de pro
ducție cu aceleași capacități indus
triale (numai în trimestrul I din acest 
an producția marfă a uzinei „Auto
buzul" din Capitală a crescut, pe a- 
ceastă cale, cu peste 30 la sută față 
de perioada similară a anului prece
dent). Așa pot fi economisite însem
nate fonduri de investiții. întrucît 
cresc substanțial indicii de utilizare a 
capacităților de producție deja exis
tente, crește durata lor de participare 
activă în producție (în acest an se 
poate spune că întreprinderile săt
mărene economisesc peste 60 de mili
oane lei investiții, sporind coeficien
tul de schimburi). Pe această cale 
se poate asigura o apreciabilă creș
tere a productivității muncii, știin- 
du-se că îmbunătățirea coeficientului 
de schimburi presupune redistribuirea 
judicioasă a forței de muncă, optimi
zarea gradului ei de utilizare, crește
rea Indicilor de folosire a timpului 
productiv (cu același număr de sala- 
riați, procedînd la mecanizarea lucră-

rilor din sectoarele auxiliare, la Uzina 
de pompe din București, concomitent 
cu creșterea coeficientului de schim
buri cu 0,3 a sporit și productivitatea 
muncii cu 8 la sută).

Sînt numai cîteva din avantajele 
evidente, incontestabile ale îmbună
tățirii coeficientului de schimburi. 
Sarcina generalizării schimbului II și 
extinderii schimbului III este izvo- 
rită din profunde rațiuni economice, 
decurge nemijlocit din necesitatea 
mobilizării întregului potențial al e- 
conomiei noastre naționale, cores
punzător inaltelor exigențe impuse 
de noul 
ansamblul 
levă că 
cu 0,1 a 
buri, pe

cincinal. Raportate la 
economiei, calculele re- 
prin creșterea numai 

coeficientului de schim- 
ansamblul industriei re

publicane s-ar putea obține imediat, 
fără nici o investiție, o producție su-

10 miliarde deplimentară de peste 
lei. Iată o cifră care invită la reflec
ții și. mai ales, la acțiune hotărită, 
în fiecare Întreprindere, pentru a nu 
precupeți nimic, pentru a interveni 
energic și eficace în vederea ridicării 
coeficientului de schimburi.

Ce rezultate s-au obținut pînă In 
prezent ? Cum se știe, generalizarea 
schimbului II și extinderea schimbu
lui III este o sarcină trasată încă din 
anul 1969 de către conducerea de par
tid, cînd s-a indicat întreprinderilor 
să asigure o încărcare a mașinilor de 
cel puțin 2,2—2,4 schimburi. S-a do
vedit că acolo unde a fost privită cu 
toată seriozitatea această sarcină, a- 
colo unde s-au stabilit programe mi
nuțioase de lucru și care s-au apli
cat cu rigurozitate, rezultatele pozi
tive — în parte arătate înainte — 
n-au întîrziat să apară. Este momen
tul să amintim că în trimestrul tre
cut coeficientul de schimburi a cres
cut cu 0,2 față de media anului 1970 
în unitățile de bază ale întreprinde
rilor constructoare de mașini, iar în 
numeroase întreprinderi din industria 
ușoară acesta a atins 2,3—2.5 într-o 
serie de unități s-au înregistrat ade
vărate „recorduri" în această privință: 
2.7 coeficientul de schimburi la „In
dustria textilă" din Lugoj, 2.6 la fa
brica „13 Decembrie" din Timisoara, 
2,93 la atelierul de așchiere al între
prinderii „Electrobanat".

In măsura în care fiecare colectiv 
de întreprindere s-ar strădui să ob
țină rezultate asemănătoare, așa cum 
cer interesele economiei naționale, 
ale creșterii noastre economice, nu 
numai că ritmul producției în fiecare 
unitate și la nivelul industriei ar fi 
simțitor accelerat, dar s-ar obține și 
sporuri apreciabile ale venitului na
țional, ale surselor de creștere a ve
niturilor proprii, a bunăstării tuturor. 
Din perspectiva acestui interes ma
jor pentru îmbunătățirea coeficien
tului de schimburi, apar cu totul 
inexplicabile tendințele care mai exis
tă — în contrast cu tendințele genera
le — de amînare a aplicării măsurilor 
adoptate în acest scop, sau atitudinile 
de minimalizare a însăși necesității

generalizării schimbului II și extinde
rii schimbului III. Cum se explică a- 
ceastă situație 7

Sîntem la Uzina de reparații auto 
din Timișoara, unitate care a benefi
ciat în ultimii ani de însemnate fon
duri de investiții. Cu ce eficiență sînt 
însă utilizate mașinile și utilajele 
noi ? Statistica arată că o bună parte 
din timpul disponibil capacitățile de 
producție se „odihnesc". Coeficientul 
de schimb, care redă _ fidel această 
realitate este de numai'1,4, cu 0,1 mai 
mare decît în urmă cu doi ani. Mai 
mult, constatăm că indicele de utili
zare a mașinilor a scăzut în trimestrul 
trecut, comparativ cu anul 1970. Și 
în fața unei asemenea realități con
ducerea uzinei solicită, nici mai 
mult nici mai puțin decît o nouă 
hală, mecanici auto, tinichigii, 
electricieni ș. a. „Dar dv.. ca 
membru al comitetului de direcție, ce 
aveți de gînd să faceți ?“ — l-am în
trebat pe ing. Nazarie Leca. Răspun
sul a fost, pur și simplu, dezarmant : 
„La măsuri speciale nu ne-am gîn- 
dit. Și apoi dacă am mări coeficien
tul de schimburi nu ne-am mai în
cadra în planul forțelor de muncă !“

Ne-am oprit asupra acestui caz 
pentru că ni se pare a fi reprezenta
tiv pentru o anumită concepție' care- 
domină în rindurile unor specialiști 
și cadre de conducere din întreprin
deri în legătură cu îmbunătățirea 
coeficientului de schimburi. S-a ales 
cea mai șubredă logică : „ca să mă
resc coeficientul de schimburi, am 
nevoie de muncitori în plus. Asta în
seamnă un nou plan al forțelor de 
muncă, asta înseamnă că îmi este a- 
fectată productivitatea muncii. Așa 
că mai bine aștept..." Și se așteaptă. 
Ce anume, nimeni nu știe. Poate că

Constantin SOCI 
Cezar IOANA 
Viorel SALĂGEAN

B R A I L A (corespondentul 
„Scânteii", N. Gr. Mărășanu). 
Datorită unei mai bune orga
nizări a muncii, unei aprovi
zionări ritmice cu materii pri
me și materiale, precum și rea
lizării unor indici superiori de 
utilizare a capacităților de pro
ducție, multe unități industriale 
din județul Brăila au raportat 
îndeplinirea Înainte de termen 
a planului de producție semes
trial.

Colectivul uzinei „Laminorul", 
de pildă, raportează îndeplini
rea planului de producție se
mestrial cu 9 zile înainte de 
termen, la producția de lami
nate. „Avînd toate condițiile 
tehnico-materiale asigurate — 
ne declara tovarășul ing. Ștefan 
Gheorghiță, directorul uzinei — 
se estimează ca pînă la finele 
semestrului să realizăm o pro
ducție suplimentară de laminate 
în valoare de 36 milioane lei".

Cu 10 zile înainte de termen 
și-au îndeplinit planul și do
cherii de la Direcția navigației 
fluviale-port Brăila care au reu
șit să manipuleze, peste preve
derile planului semestrial, 
148 000 tone mărfuri în trafic. 
Aceste succese au fost obținute 
prin folosirea deplină a insta
lațiilor mecanizate la încărca
rea și descărcarea mărfurilor și 
prin reducerea cu 430 zile a 
timpului de staționare sub ope
rațiune a celor peste 520 nave 
maritime și fluviale acostate în 
port de la începutul anului.

Ca răspuns la chemarea lan
sată de Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, co
lectivul Combinatului de celu
loză și hîrtie Brăila și-a înze
cit eforturile pentru descoperi
rea și valorificarea de noi re
zerve pentru asigurarea unui 
ritm înalt de creștere a pro
ducției, suplimentîndu-și anga
jamentele luate inițial atît la 
producție, cît și la economii de 
consum de lemn.

Sarcinile.- și angajamentele 
luate pe semestrul I au fost 
îndeplinite. Pînă la sfîrșitul se
mestrului se va realiza o su
plimentare a producției indus
triale în valoare de peste 14 mi
lioane lei, iar planul anual la 
export se va realiza în propor
ție de peste 60 la sută. In a- 
ceastă perioadă s-au fabricat și 
livrat peste plan mai mult de 
300 tone carton, peste 200 tone 
hîrtie, 200 tone sodă caustică, 
19 000 MWh energie electrică, 
s-au asimilat două noi sorti
mente de hîrtie, s-au asigurat 
prin autoutilare piese de schimb 
în valoare de 400 mii lei.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SĂMlNȚĂ DE BUNĂ CALITATE
PENTRU RECOLTA VIITOARE!

fn ce condiții trebuie făcute 
recoltarea și depozitarea semințelor 

de pe loturile specializate

MITINGUL PRIETENIEI
MONGOLO-ROMÂNE

în Sala Congreselor a palatului 
Marelui Hural Popular din Ulan 
Bator a avut loc, miercuri după- 
amiază, mitingul prieteniei mon- 
golo-române cu prilejul vizitei de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în sală se aflau membri ai Co
mitetului Central al P.P.R.M., ai 
guvernului Republicii Populare 
Mongole, deputați, reprezentanți ai 
organelor centrale de partid și de 
stat, conducători ai organizațiilor

politice și obștești, numeroși oa
meni ai muncii. Au participat, de 
asemenea, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Ulan Bator și 
alți membri ai corpului diplomatic, 
corespondenți ai presei străine.

Sala eră dominată' de o mare 
lozincă avînd înscrisă urarea : 
„Trăiască prietenia dintre poporul 
mongol și poporul român !“. Pe 
fundalul scenei se aflau drapelele 
de stat ale celor două țări.

La intrarea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a soției sale, 
Elena Ceaușescu, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a celorlalți 
membri ai delegației române, pre
cum și a tovarășului Jumjaaghiin

Țedenbal, a soției sale, Anastasia 
Filatova Țedenbal, a tovarășului 
Jamsaranghiin Sarnbu și a celor
lalți conducători de partid și da 
stat mongoli întreaga asistență a- 
plaudă cu căldură. Se intonează 
Imnurile de stat ale celor două țări.

Luînd cuvîntul, tovarășii Jum
jaaghiin Țedenbal și Nicolae 
Ceaușescu au adresat cele mai 
bune urări de noi victorii In con
strucția socialistă, In dezvoltarea 
și înflorirea României socialiste și 
Mongoliei populare, pentru Întă
rirea colaborării și prieteniei din
tre cele două partide, țări șl po
poare.

Printre cooperatorii 
unei așezări de iurte

Ce încerc să fac în rin
durile ce urmează nu este 
un reportaj. De fapt subiec
tul se pretează la descrieri 
ample, în scris. Cu in
tenția de a desfășura marea 
hartă a litoralului dobro
gean, românesc, nu încerc un 
reportaj, ci zugrăvirea unor 
împliniri miraculoase, epo
peea modernă a unor ges
turi, eforturi umane, pentru 
realizarea unor viziuni-rea- 
litate, a unor fabuloase 
proiecte, care îmbină splen
doarea cu utilul, îndrăznea
la cu echilibrul.

Nu știu cum s-ar fl ma
terializat, anticipînd în 
conștiința și viziunea născo- 
citorilor de basme din foar
te vechile vremi, acele pa
late ce se înălțau peste 
noapte, de către feții-fru- 
moși, de către voinicul Mă- 
zărean, palatele de cleștar, 
de aur, de lumină, dar dacă 
printr-o altă arcană, prin- 
tr-o miraculoasă reîntrupa
re s-ar afla, ca noi, azi, la 
slăvttul țărm de mare, for
ma și culoarea închipuirilor 
lor, de atunci, n-ar fi con
trazise.

Noi, cel din veacul XX ; 
cei ce ne-am născut la în
ceputul veacului, cu ochii 
de copii, cu privirile ado
lescentine, cuprindeam un 
arid și sălbatic și sinuos 
litoral dobrogean, pe care 
la mari distanțe se dove
dea dte o așezare rezuma
tiv Infățișînd ceea ce voia 
să constituie o stațiune 
balneară.

îmi amintesc falezele 
Înalte șl roase de ploile și 
vinturile pontice, prăbușin-

du-se tn mare peste plajele 
devenite mai înguste, pro
gresiv, ca lamele de brice 
îndelung subțiate de trasul 
pe curea și piatră.

O, de acolo, din înaltul 
acelor faleze, pînă la pră
bușirea lor, înaintau legă-

ritm oriental turci sau tă
tari în căruțe mărunte tra
se de măgăruși cenușii.

Cei ce n-aveau loc în mi
cile hoteluri trăgeau Ia 
gazde avide, sau la coșme- 
liile de lut ale unor oameni 
nevoiași, spălîndu-se în bă-

Cine a fost anul trecut 
în stațiunile Neptun-Man- 
galia, sau altele aflate in 
folosință, este derutat acum 
de apariția, sub o baghetă 
vrăjită, a noi blocuri, noi 
complexe, noi localități 
balneare.

AM FOST DIN NOU
ÎN ARCADIA

Prefață pentru o carte 
despre litoral

nîndu-se privirile albastre 
ale cicorilor meduzate de 
uriașul ochi de apă, întins 
albastru, aproape negru- 
vînăt, hipnoticul ochi al 
Mării Negre.

Mai explodau în lanurile 
înecate de rapiță fesurile 
vegetale ale- macilor și pe 
căile prăfuite treceau ia

tătură, din ancestrale 11- 
gheane și ibrice.

Și acum ?
Era în zilele sfîrșitului 

lunii mai. Litoralul își în
cepuse dinamica pulsație, 
aceea a primilor vizitatori 
străini și autohtoni, în pa
ralel cu marea mișcare a 
muncii pe șantiere.

Am străbătut drumurile 
între blocurile vechi și noi, 
cele mai multe. Și cu acest 
prilej am auzit cifre, nu
miri, termeni tehnici, sor
turi de materiale, modali
tăți de lucru și materiale 
cu nume noi, neîntîlnite în 
suma cunoștințelor noastre 
pe această linie. Dar nu a-

ceasta este esențialul pen
tru acest articol.

Esențialul l-am aflat sin
tetizat într-o frază cu care 
începe genericul unui mi
nunat film documentar des
pre litoral, despre peisajul 
maritim, peisajul creat, în 
jurul clădirilor, despre pro
ducțiile complexe ale gos
podăriei Mangalia.

Dar să mă întorc la acea 
frază revelatoare, cu care 
începe genericul filmului :

„Frumusețea păminturilor 
acestei țări n-a fost nicio
dată egalată decit de hăr
nicia oamenilor ei“.

Frumusețea păminturilor, 
în speță, ale acestui țărm 
al Mării Negre, sînt adăo
gite, create de munca uria
șă a zeci și zeci de mii de 
oameni. Este o mișcare de 
brațe și conștiințe care 
mută din loc sute de mii de 
metri cubi de pămînt ca, 
împinse de boturile de fier 
ale mitologiei tehnice mo
derne, să îmblînzească 
înălțarea abruptă a faleze
lor creînd succesive terase 
și spații de verde și de 
floare, care ridică parcă din 
pămint uriașe forme geo
metrice.

Știm cum s-au ridicat pi
ramidele Egiptului. Un val 
de oameni, de sclavi și glo- 
tași care sub gestul ame
nințător al gîrbaciului cee- 
galiza mișcările și efortul u- 
nanim au ridicat acele mo
numente ale căror taine au

Radu BOUREANU

(Continuare în pag. a II-a)

Miercuri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și membri 
ai delegației de partid și guver
namentale române, însoțiți de to
varășul S. Luvsan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și de tovarășa Teren 
Jarjir, soția tovarășului D. Mo- 
lomjanț, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
au făcut o vizită la uniunea agri
colă din așezarea de iurte Gher, 
aimacul Hangai.

Drumul trece printr-o pitoreas
că regiune de stepă, străjuită în 
depărtare de crestele golașe ale 
Hangailor, munți vechi din bazalt 
și granit. Este o splendidă zi de 
vară, soarele scaldă într-o lumină 
puternică verdele crud al stepei.

La intrarea în așezarea de iurte 
Gher, situată la 60 de kilometri 
sud-est de Ulan Bator, oaspeții 
sînt întîmpinați de tovarășii N. 
Jagvaral, membru al Biroului Po
litic, secretar cu problemele agri
culturii al C.C. al P.P.R.M., și Das, 
ministru al agriculturii, precum și 
de președintele Uniunii agricole, 
Saaral. Adresînd tradiționalul sa
lut mongol „mendu sain" („Bine 
ați venit"), acesta invită pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, precum Și pe con
ducătorii mongoli în iurta șefului u- 
neia din brigăzile fruntașe ale uniu
nii, unde li se servește tradiționala 
cupă cu cumîs. Alți cooperatori 
poftesc în iurtele lor pe celelalte 
persoane oficiale române și mon
gole. Mobilate simplu și funcțio
nal, corturile circulare sînt înzes

trate cu tot ce este necesar tra
iului.

Conducătorul delegației române 
primește explicații din partea pre
ședintelui uniunii și a șefului de 
brigadă, Harlo, cu privire la mun
ca și preocupările cooperatorilor. 
Pornită inițial cu 18 familii și 
4 000 capete de vite, uniunea re
unește, în prezent, peste 2 000 de 
familii și dispune de 60 000 de 
vite ; ea aduce un venit anual de 
peste un milion de tugrici. Uni
unea se preocupă, în prezent, de 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid privind dezvol
tarea intensivă în noul cincinal 
1971—1975 a creșterii animalelor, 
ramură deosebit de importantă a* 
economiei naționale. Directivele 
Congresului al XVI-lea al P.P.R.M. 
prevăd, în acest sens, creșterea nu
mărului cornutelor de la 20 la 25 
milioane, precum și sporirea cu 
15 la sută a producției de lapte.

Răspunzînd la o întrebare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, gaz
dele arată că iarna hrănesc vitele 
cu furaje concentrate și că peste 
jumătate din vitele care vara pasc 
nepăzite sînt adăpostite iama în 
grajduri speciale.

Este apoi prezentată oaspeților 
mulgătoarea fruntașă Abirmit, 
Erou al Muncii Socialiste, care, lu- 
crînd într-o gospodărie de stat, a 
cerut să fie trimisă la această uni
une agricolă pentru a împărtăși 
cooperatorilor din experiența sa.

în încheierea discuției, gazdele 
mulțumesc oaspeților români pen
tru cinstea pe care le-au făcut-o 
vizitînd așezarea lor.

„Doresc, spune tovarășul Nicolae

Ceaușescu, să adresez salutul meu 
președintelui și membrilor uni
unii, precum și familiilor lor, ți 
să le transmit, totodată, un salut 
din partea cooperatorilor români. 
Tuturor vă urez multă sănătate 
și fericire. După cîte am aflat, 
dumneavoastră obțineți rezultate 
bune. De altfel, de-a lungul în
tregului drum, precum și aci am 
văzut multe animale. Vă felicit din 
toată inima pentru rezultatele ob
ținute și vă doresc succese și mai 
mari".

După ce se fotografiază în fața 
Iurtei împreună cu ospitalierele 
gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, ceilalți oaspeți sînt 
invitați să asiste la tradiționalele 
întreceri sportive mongole, care 
reunesc, după cum spun localnicii, 
„cele trei vitejii bărbătești" — 
lupta corp la corp, tragerea cu 
arcul și concursul călăreților, la 
care participă numai copii, pre
cum și la dresarea unui cal sălba
tic prins cu arcanul.

întrecerile, desfășurate după ri
tualul străvechi, sînt urmărite cu 
atenție de oaspeți, care răsplătesc 
cu aplauze măiestria remarcabilă 
a participanților. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înmînează daruri lup
tătorilor și arcașilor care s-au do
vedit cei mai buni, precum și în
vingătorului în cursa de călăreți, 
o fetiță de 10 ani, și altor virtuoși 
ai acestei întreceri, dintre care cel 
mai mic abia a împlinit... 5 ani.

în aclamațiile și uralele celor 
prezenți la această veritabilă săr
bătoare populară, oaspeții își iau 
rămas bun de la locuitorii așezării 
de iurte, reîntorcîndu-se, înainta 
de amiază, la Ulan Bator.

IN ZIARUL DE AZI
RĂSPUNSURI ÎNSUFLE

ȚITE LA CHEMAREA 

CONSILIULUI NAȚIO

NAL AL FRONTULUI 

UNITĂȚII SOCIALISTE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Primiți, vă rog, mulțumirile mele cele mai sincere pentru urările 

amabile pe care Excelența Voastră mi le-a transmis cu ocazia Zilei na
ționale a Islandei.

Păstrez, de asemenea, o amintire plăcută întrevederii noastre prea 
scurte, dar agreabile, din toamna trecută.

KRISTJAN ELDJARN
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^^Scîntei

„Meteoro- 
logul“ 
automat
înregistrarea permanentă a da

telor atmosferice (direcția și vi
teza vintului, cantitatea de pre
cipitații, temperatura maximă și 
minimă a aerului, durata de 
strălucire a soarelui) este o con
diție sine qua non a meteorolo
giei. Toate aceste observații, care 
ar presupune numeroși specia
liști, sînt Înregistrate neobosit, 
24 de ore din 24, de stația me
teorologică automată, imaginată 
de inginerul Gheorghe Bâzâc de 
la Institutul meteorologic din 
Capitală. Dispunînd de un baro
metru, un termometru și un hi- 
drometru — toate înzestrate cu 
scale electrice — stația permite, 
datorită unul mecanism de cea
sornic cu remontare automată 
care antrenează o diagramă de 
înregistrare, cunoașterea conti
nuă a modificărilor parametrilor 
meteorologici, fiind deosebit de 
utilă pentru efectuarea unor 
studii șl analize climatologice de 
mare precizie. Brevetat de către 
Oficiul de stat pentru invenții, 
„meteorologului" automat i se 
prezice de pe acum... vreme 
bună.

Sinuciderea 
era crimă

Cu aproape un an in urmă, 
comuna Băbăița (Teleorman)

in 
___ ____________ _ a 

■fost găsit decedat Emil Pătră- 
sescu, in virstă de 20 de ani. 
Cercetările efectuate nu lăsau 
să se întrezărească nimic altceva 
decit o sinucidere. Nu 
mult, in urma unor __
zări, organele de resort au reluat 
insă investigațiile de la capăt. 
De data aceasta, pe baza noilor 
elemente ieșite la iveală, s-a sta
bilit că tînărul E.P. a fost ucis 
de mama sa, Floarea Pătrăsescu, 
in virstă de 48 de ani. In urma 
unei discuții in contradictoriu cu 
el, aceasta i-a pus paration in 
mîncare. In curînd, dosarul pe
nal, acum în curs de definitivare, 
va fi inaintat instanței de jude
cată.

de 
teși-

capăt.

Profilaxie...
rutieră

Control pe șoselele de mare tra
fic ale județului Brașov. Scopul: 
depistarea autovehiculelor care 
pun în pericol siguranța circula
ției. Din cele 7 500 de mașini ve
rificate, nu mai puțin de 1 335 a- 
veau „la bord" cite unul sau mai 
multe defecte, care le făceau 
inapte pentru circulația pe dru
murile publice ! în această situa
ție, li s-a prescris pe loc „trata
mentul" de rigoare: amenzi in 
valoare de peste 81 000 lei și sus
pendarea a 30 de permise de con
ducere. Cam scump — trebuie să 
recunoaștem — dar cine vrea 
să nu plătească și mal scump 
•ă-și pună mașina bine pe roate! 

Prize fără...
prize

Pa Ungă numeroase alte insta
lații, vagoanele de călători pro
duse și date in exploatare in ul
timii ani sînt dotate și cu cite o 
priză electrică, montată in fieca
re lavabou. Un accesoriu pe cit 
de neînsemnat, pe atît de prac
tic. Introduci mașina de ras în 
el și... sosești la destinație ca de 
la frizerie. Ce te faci insă 
cind constați că aproape in nici 
un tren nu găsești nici o ase
menea priză care să funcționeze? 
Pentru că ba sint defecte, ba 
n-au curent electric. Sugerăm 
forurilor competente să-i pună 
puțin sub tensiune pe cei ce ar 
trebui sd se ocupe de întreține
rea lor.

Of-ul teilor
Bulevardul Aviatorilor din 

Capitală. Arteră cunoscută, că
reia parfumul florilor de tei Ii 
dă, în aceste zile, un farmec 
aparte. O dată cu florile și-au 
făcut insă apariția și culegătorii 
lor. în urma unei sesizări asu
pra modulul în care decurge 
operația respectivă, am trecut 
Ieri pe aici pentru a-i urmări 
la „lucru". Ce-am văzut întrece 
orice Închipuire : îmbarcați în 
două camioane, cîțiva lucrători 
rupeau de zor 
copaci, după 
florile de pe i 
barbarie care ■ 
poare — este 
bată chiar de

crengi de tei din 
care... culegeau 

ele. O adevărată 
— aflăm cu stu- 
dlrijată și apro- 

___ _____ ___ ! către... Direcția 
de spații verzi a Capitalei. De
sigur, culesul florilor de tei este 
o operație necesară, dar pentru 
aceasta nu trebuie devastați 
teii.

„Injecții" cu 
efect penal

De Ia o vreme, la bufetul 
„Victoria" din Botoșani se pe
trecea un lucru care multor 
consumatori li se părea cel pu
țin ciudat : deși îmbuteliate în 
sticle intacte, mai toate băutu
rile nu mai aveau tăria inițială. 
Misterul a fost dezlegat acum 
cîteva zile. Barmanele Domnica 
Moldoveana și Maria Bulgaru, 
sub privirile îngăduitoare ale 
responsabilului Constantin Rață, 
se specializaseră in... injectarea 
sticlelor. Extrăgeau cu o seringă 
din fiecare sticlă cite 100—150 
grame de alcool, injectind, in 
loc, apă limpede de izvor ! Ast
fel stind lucrurile, toți trei se 
vor convinge in curind că ase
menea „injecții" au efect penal.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților

RĂSPUNDEREA care doresc să
devină constructori

COMERȚUL
o prezență mult

imperative majore ale activității
comitetelor comunale

în aceste zile, oamenii muncii din 
•ațele prahovene sînt angajați într-o 
intensă activitate pentru întreținerea 
culturilor frumos dezvoltate, dar, tot
odată, amenințate de rapida înmul
țire a buruienilor. Mecanizatorii și 
țăranii cooperatori se pregătesc, în 
același timp, pentru campania de re
coltare a păioaselor, astfel ca, o dată 
intrate în holde, toate tractoarele, 
mașinile, agregatele să funcționeze cu 
precizie de ceasornic.

în investigațiile întreprinse în co
munele și satele Mănești, Băltița, 
Tătărani, Românești, Bărcănești, 
ne-am propus să urmărim în ce mă
sură organizațiile de partid sătești 
respective acționează cu promptitu
dine și inițiativă — fără a aștepta 
vreo „dezlegare" expresă sau im
pulsionare din partea forurilor jude
țene — pentru aplicarea ansamblului 
de măsuri elaborat de partid p^ft/ind 
îmbunătățirea organizării, planifică
rii și conducerii agriculturii.

La stațiunea de mecanizare a a- 
grlculturii din Bărcănești atrage 
atenția spiritul de răspundere cu 
care se muncește spre a asigura ob
ținerea unor recolte sporite în cele 
13 cooperative agricole deservite. De 
îndată ce au fost cunoscute măsurile 
preconizate de partid, s-a acționat 
pentru integrarea mecanizatorilor în 
formațiile de lucru din cooperative, 
pentru statornicirea unor legături 
strinse cu unitățile agricole deser
vite.

— Pornind de la cerințele impuse 
de noua structură organizatorică, în 
condițiile căreia centrul de greutate 
al întregii noastre activități s-a de
plasat de la sediul stațiunii spre sec
țiile din cooperativele agricole — 
ne spunea tovarășul Vasile Dima, 
secretarul comitetului de partid din 
S.M.A. Bărcănești — într-una din 
adunările generale ale organizației 
am întocmit un fel de calendar pre- 
cizînd obiectivele concrete ale acti
vității de viitor. între primele măsuri 
Inițiate a fost aceea de a „acoperi" 
locurile grele de muncă, printre care 
secțiile Negoiești și Bucov, cu mem
bri de partid, oameni de nădejde, 
cu bună pregătire profesională și 
autoritate recunoscută.

Numeroase semne atestă că, la im
pulsul organizației de partid, meca
nizatorii din Bărcănești sînt hotărîți 
să-și sporească aportul la întărirea 
economică a cooperativelor agricole, 
în lumina indicațiilor conducerii de 
partid, eforturile pentru soluționarea 
unor obiective de interes imediat — 
de pildă, ajutor efectiv la evacuarea 
apelor de pe ogoarele băltite — al
ternează cu preocupările de pers
pectivă. Comisia economică a comi
tetului comunal de partid acționează 
pentru a găsi soluții și resurse incit 
să se asigure secțiilor piesele 
de schimb necesare ; de 
menea, prin amplificarea 
unii de autodotare a stațiunii
va asigura ca în atelierele proprii să 
se confecționeze o serie de piese de 
tehnicitate medie care acum sînt 
procurate cu mare greutate. Acțiu
nea inițiată este cu atît mai valo
roasă, cu cit în această perioadă 
lipsa pieselor de schimb poate aduce 
însemnate prejudicii desfășurării 
normale a campaniei.

Dacă la S.M A. Bărcănești timpul 
a fost folosit judicios, adoptîndu-se 
un șir de măsuri concrete, în unele 
cooperative agricole din raza acesteia 
se constată o anumită rămînere în 
urmă. Este cunoscută indicația con
ducerii partidului privind îndatorirea 
comitetelor comunale de partid de a 
acționa operativ, concret pentru apli
carea tuturor măsurilor preconizate 
pentru ridicarea nivelului agricultu
rii, afirmindu-se ca factor dinamiza
tor al activității cooperativelor agri
cole și a consiliilor intercooperatiste. 
Firește, nimeni nu poate reproșa 
cooperatorilor că vor să chibzuiască, 
să cîntărească 
crurile, să se 
măsurilor pe 
dopte 
cine 
partid 
buie, _ _____ ,_____  __
vingătoare, perseverentă, ca de la 
discuții să se treacă, fără tărăgă
nări inutile, • la acțiuni efective 
practice, menite să asigure, încă din 
acest an, o creștere simțitoare a 
producției agricole ? Mai ales cînd 
se știe că în agricultură cele mai 
multe dintre sarcini nu suferă tă
răgănări, aminări, ci, dimpotrivă, im
pun rezolvări operative, la timp și, 
deci, spirit de inițiativă și decizie.

Or, la cele două cooperative agri
cole din comuna Bărcănești aspectele 
legate de cointeresarea pentru pro
ducția realizată nu au fost inde-

ajuns explicate de organizațiile de 
bază, ceea ce face ca unii țărani 
cooperatori să lucreze ca mai îna
inte, prevederile acordului global să 
fie doar parțial aplicate; consiliile de 
conducere așteaptă dispoziții și indi
cații în planificarea și organizarea 
muncii. în timp ce lanurile erau 
îmburuienite și apa băltea pe su
prafețe deloc neglijabile, aici se aș
teptau încă indicații exprese pentru 
folosirea la maximum a timpului 
bun de lucru. De unde și cine să dea 
asemenea indicație ?...

Evident, asemenea stări de lucruri 
implică și răspunderea comitetelor 
comunale de partid. La Bărcănești, 
comitetul comunal nu a întreprins 
nimic pentru coordonarea unor ac
țiuni importante Inițiate de coopera
tivele agricole afiliate consiliului in- 
tercooperatist. Fiecare unitate conti-

de

ase- 
acți- 

se

nuă să lucreze, ca să zicem așa, „pe 
cont propriu", să caute, de una sin
gură, depășirea diferitelor greutăți, 
deși există largi posibilități pentru 
inițierea unor acțiuni de întrajuto
rare.

Atrage, totodată, atenția, faptul că 
numitorul comun al planurilor de 
muncă pe trimestrele I și II ale 
acestui comitet comunal de partid îl 
constituie concentrarea exclusivă 
spre sarcini de campanie, lucru ab
solut necesar în această perioadă, 
fără insă a se avea în vedere îmbi
narea acestor preocupări curente, de 
deosebită însemnătate, cu efortul 
pentru reevaluarea și reorientarea 
în perspectivă a tuturor aspectelor 
muncii de partid, in luimina sarcini
lor prioritare din domeniul agricul
turii, precizate clar prin hotărîrile 
adoptate în ultimul timp de condu
cerea de partid.

Ce-i drept, unii interlocutori in
sistă asupra faptului că documentele 
de partid au fost larg dezbătute în 
organizațiile de bază, precum și cu 
masa țăranilor cooperatori, cu me
canizatorii. Desigur, acesta e un 
lucru util, necesar, dar nu și sufi
cient ; surprinde că faza discuțiilor 
n-a fost urmată, cum era normal, de 
includerea în planurile de muncă a 
unor obiective concrete, a unor mă
suri practice vizînd sprijinirea consi
liului intercooperatist de curind con
stituit, imprimarea unui climat de 
exigență adunărilor generale ale coo
peratorilor, antrenarea specialiștilor 
la acțiunile de specializare, de pro
filare a culturilor, de folosire opti
mă a pămîntului. Cu totul nefirească 
este neglijarea adoptării unor mă
suri menite să determine dezvolta
rea producției industriale in cadrul 
unităților agricole, ale cooperativelor 
de consum, ca și în gospodăriile ță
rănești. La Bărcănești, Românești, 
Pușcași, Ghigiu sînt mulți oameni 
care se ocupă, din tată-n fiu, cu 
confecționarea cărămizilor, olanelor, 
a teracotei ; prin aceste locuri sînt 
meșteri dibaci in timplărie și dul- 
gherie, în ridicarea de case frumoase ; 
mulți localnici sînt adevărați artiști 
în împletirea răchitei și a stufului.

femei iscusite brodează, realizează 
frumoase obiecte de artizanat. Nu era 
oare de datoria comitetelor comunale 
de partid să acționeze fără preget 
pentru ca acest potențial uman să fie 
integral pus în valoare ?

Discutînd despre aceste aspecte ale 
muncii cu tovarășii Marin Tudose și 
Dumitru Oprea, secretari ai comite
telor comunale de partid Bărcănești, 
și, respectiv, Mănești, am putut re
marca o anumită „rezervă" a inter
locutorilor de a lua asupra lor iniție
rea unor astfel de acțiuni. Semnalînd 
asemenea anomalii în stilul de mun
că al celor două comitete comunale, 
ne referim atît la „golurile" din 
planurile lor de muncă, cit și la ten
dința de a aștepta, pentru a trece 
efectiv la acțiune, indicații, recoman
dări, impulsuri speciale „de sus", de 
la organele de partid superioare. Dar 
ce indicații suplimentare mai trebuie 
așteptate, cind conducerea partidului 
a subliniat cu atîta tărie necesitatea 
de a se trece fără întîrziere la apli
carea diferențiată a măsurilor stabi
lite, în funcție de condițiile specifice 
din fiecare cooperativă și cînd de 
aceste măsuri depind într-o 
măsură întărirea economică 
rativelor agricole, creșterea 
lor țărănimii cooperatiste 7

Iată și un alt aspect. Nu este ne
voie de argumentat pe larg că nu 
poate fi concepută dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agricul
turii fără a atrage specialiștii la 
identificarea celor mai judicioase so
luții pentru fiecare unitate agricolă. 
Or, comitetele comunale de partid din 
Bărcănești și Mănești nu s-au decis 
încă să fructifice pregătirea, expe
riența inginerilor agronomi și zoo- 
tehniști, a veterinarilor si a altor ca
dre intelectuale sătești. La Bărcănești, 
comisia economică n-a luat pînă acum 
in studiu nici una dintre problemele 
de stringentă actualitate pentru spo
rirea producției vegetale și animale 
în cooperativele agricole din comună. 
La Mănești, se poartă de cîteva luni 
discuții pentru valorificarea pe plan 
local a sute de piei de oaie. Faza 
discuțiilor n-a fost depășită nici de 
consiliul intercooperatist, nici de con
siliile de conducere ale cooperative
lor agricole, iar comitetul comunal 
asistă impasibil la prelungirea aces
tor discuții sterile...

— V-ați gindit, îl întrebăm pe se
cretarul comitetului comunal de 
partid din Bărcănești — să vă intîl- 
niți cu ceilalți secretari din comu
nele aflate în raza consiliului inter
cooperatist spre a lua în discuție 
problemele legate de activitatea a- 
cestuia ?

— Cred că ar fi fost bine, dar nu 
ne-a trecut prin gînd, cel puțin mie, 
să organizăm o dezbatere de acest 
fel. Și s-ar fi simțit nevoia întrucît 
consiliul intercooperatist nu și-a luat 
in serios atribuțiile ce îi revin, acti
vitatea lui nu prea se face sim
țită...

Este momentul ca de la recunoaș
terea deficiențelor existente să se 
treacă la măsuri ferme pentru înlă
turarea lor. Ferme — și cit mai grab
nice.

Cooperativa „Constructorul", 
cu sediul în str. Smirdan nr. 39, 
sectorul IV, București, primește 
din toată țara, spre calificare, 
absolvenți ai școlilor genera
le (8—10 clase), în vîrstă 
de pină la 13 ani (împliniți pînă 
la data de 31 decembrie a. c.), 
pentru a-și însuși meseriile de ; 
tinichigiu, dulgher, zidar — ro- 
șar — tencuitor, mozaicar-faian- 
țar și zugrav-vopsitor.

Candidații nu susțin examen 
de admitere, iar înscrierile se 
fac pînă la data de 1 iulie 1971.

Tinerilor admiși 11 se asigură 
cazare gratuită. Ei primesc drep
turi conform hotărînilor în vi
goare (indemnizații, școlariza
re gratuită), precum și încadra
re după absolvire, în București, 
în cadrul coperativei meșteșugă
rești „Constructorul".

Candidații vor depune la în
scriere următoarele acte : diplo
ma de absolvire a școlii generale 
(in original), certificatul de naș
tere (original și copie), fișa me
dicală, buletin de analiza sînge- 
lui, examen radiologie pulmonar.

înscrierile în vederea califică
rii pentru meseriile anunțate se 
fac, așadar, pînă la data de 1 
iulie 1971 Ia sediul cooperativei, 
iar relații suplimentare se pot 
obține la telefoanele : 13.47.il
și 13.77.60 — interior 7 (zilnic 
între orele 10—15).

dorită în preajma
marilor întreprinderi

bună 
a coope- 
venituri-

Constantin CĂPRARU 
Constantin MORARU

cit mai bine lu- 
convingă de avantajele 
care urmează să -le a- 
să le aplice. Dar 
nu organizațiile de 
chemate să contri-

sau
dacă

sînt 
printr-o muncă politică con- 

ca de

BANI „TOCAȚI" 
CU TÎRNĂCOPUL

Printr-o scrisoare am sesizat 
consiliul popular al municipiului 
Tecuci asupra unor aspecte nega
tive ivite în activitatea edilitară cu 
prilejul lucrărilor de sistematizare 
a pieței orașului. Am considerat că 
este de datoria noastră să arătăm 
că nu se justifică demontarea co
pertinelor și degradarea totală sau 
parțială a unor lucrări executate 
cu numai doi ani în urmă și pen
tru care s-au cheltuit peste 250 000 
lei. Amplasarea complexului și al
tor construcții s-ar putea face în 
locul unor barăci din P.F.L., ridi
cate pe teren neasfaltat. în felul 
acesta s-ar putea continua sistema
tizarea întregii piețe, fără a se 
distruge amenajările existente. In 
încheiere scriam : „Vă rugăm să 
analizați cele sesizate și să inter- 
veniți pentru .sistarea lucrărilor de 
demolare... în calitatea dv. de gos
podari ai municipiului, nu vă poate 
fi indiferentă această situație ne
justificată din punct de vedere e- 
oonomic".

Dar apelul nostru n-a fast luat 
în oonsiderație de organele locale.

Bogat sortiment 
tie produse 

lactate
înființată în 1967, întreprinde

rea de industrializare a laptelui 
din Bistrița prelucrează și va
lorifică superior o mare cantita
te de lapte de vacă și de oaie. 
Procesul tehnologic este reali
zat cu utilaje de înalt nivel 
tehnic, în mare parte automati
zate. Prin mărirea productivi
tății muncii și utilizarea rațio
nală a instalațiilor de prelucra
re, unitatea a reușit să-și mă
rească an de an producția. Ca
litatea unor produse ca șvaițe
rul. cașcavalul „Dalia" și „Do- 
brogea", brînza „Moldova" a im
pus atenției publicului consuma
tor marca fabricii bistrițene A- 
cestor produse li se adaugă te
lemeaua de vacă șl de oaie.

— Datorită dezvoltării secto
rului zootehnic din județ și, pe 
această bază, creșterii, volu
mului de materie primă — ne 
spune Iacob Moraru. directorul 
întreprinderii — actuala capaci
tate a unității se va extinde în 
următorii ani. încă la finele a- 
cestui an vom construi o fabrică 
nouă de brînzeturi fermentate, 
(Olanda și Trapist), cu o capa
citate de 500 tone anual, iar în 
zona Ilva Mare — Lunca Ilvei 
se va construi o nouă secție. 
Pînă în 1975 producția întreprin
derii va ajunge cu peste 40 la 
sută mai mare decit în anul 1970.

Ieșind pe poarta întreprinderii 
sau instituției flecare gospodină are 
în minte un mic „plan de bătaie" 
pentru ziua respectivă care, în 
nouăzeci la sută din cazuri, începe 
cu un popas în piață, fie chiar nu
mai pentru a adăuga prînzului pre- 
fătit din ajun o pîine sau
ructe proaspete. De cele mai multe 

ori Insă, așa cum reiese și din son
dajele făcute în diferite orașe de 
Institutul de cercetări comerciale, la 
terminarea lucrului, femeile își fac 
toate cumpărăturile necesare .'pre
gătirii mesei pentru membrii fami
liei, deci ele intră, succesiv, în uni
tățile alimentare, |n cele de legume 
fi fructe, carne, pîine etc. Dar tra
iectoria cumpărăturilor curente este 
adesea prea Întortocheată. Dacă in 
preajma întreprinderii unde lu
crează gospodina ar avea la înde- 
mină unitățile comerciale de strictă 
necesitate, drumul ei spre casă s-ar 
scurta considerabil.

Acest deziderat firesc este, deo
camdată, exprimat Ia modul con
dițional : începe cu „dacă"... Deoa
rece, în realitate, unitățile comer
ciale din preajma marilor întreprin
deri sint niște improvizații, au în 
multe cazuri un profil absolut ar
bitrar. In fața Fabricii de confecții 
și tricotaje „București", de exem
plu, se află cîteva asemenea uni
tăți : un chioșc de dulciuri și răco
ritoare, unul cu produse mărunte 
de panificație, unul cu legume și 
fructe, o tutungerie, un chioșc cu 
ziare, un centru Loto-Pronosport ; 
mai de curînd apărută, o gheretă 
vopsită în verde, pe care scrie „Bu
fet", oferă mititei și alte asemenea 
aperitive unor clienți de ocazie. 
Este limpede că aceste apariții în- 
tîmplătoare nu pot satisface ce
rințele de strictă necesitate ale 
celor peste zece mii de salariați 
(doar într-un schimb), majoritatea 
femei, de la întreprinderile aflate în 
imediata vecinătate : F.C.T.B., ate
lierele „9 Mai" și Uzina de mașini 
electrice. La Cluj, în piața în care 
se deschid porțile a trei mari între
prinderi cu mij de salariate („Clu-

jeana", „Unirea* și „Carbochim") 
există, ce-i drept, o hală — care 
deservește și cartierul din jur — 
dar unitățile din interiorul ei au un 
profil foarte restrîns ; în schimb, 
într-un spațiu bunicel se lăfăiește 
o bodegă. Și muncitoarelor de la 
,,Adesgo“ comerțul le oferă, plin de 
grijă... o cîrciumioară !

In unele județe, consiliile popu
lare, organele locale ale comerțu
lui fac eforturi lăudabile pentru 
dezvoltarea și modernizarea rețelei, 
pentru o amplasare a unităților co
merciale cit mai conformă cu ce
rințele cetățenilor. Credem însă 
că nu ar trebui să scape atenției lor 
nici inițiativa înființării unor maga
zine situate în preajma locului de 
muncă, atît de necesare femeilor 
salariate — idee pentru care ple
dează unele date deocamdată cam 
sumare, dar destul de convingă
toare. Ele ar răspunde necesității 
de a economisi timpul gospodinelor 
și, totodată, de a crea un echi
libru în solicitarea unităților de pe 
întreg teritoriul unei localități. Rea
lizarea unor astfel de inițiative este 
posibilă fără investiții mari ; uni
tățile respective trebuie să o- 
fere, maj ales, mărfuri alimentare 
de primă necesitate — pîine, me
zeluri, brînzeturi, preparate șl semi- 
preparate de tip „gospodina", dar 
și unele mărfuri nealimentare de 
cerere curentă pentru care, de obi
cei, se pierde timp — articole de 
drogherie, mercerie etc. Numeroase 
sugestii cu privire la profilul even
tual al acestor unități s-ar putea 
culege prin consultarea comitetelor 
sindicale și a comisiilor de femei 
din întreprinderi. Important este 
ca, o dată înființate, ele să fie bine 
aprovizionate, să se bucure de în
treaga atenție a organizațiilor co
merciale de care aparțin, pentru 
a-și putea îndeplini pe deplin mi
siunea — aceea de a le ajuta pe fe
meile salariate să-și scurteze tra
iectoria zilnică a cumpărăturilor.

Rodlca ȘERBAN

AM FOST DIN NOU
ÎN ARCADIA

(Urinare din pag. I)

Mihai BÎZU
corespondentul „Scînteii*

Fabrica de lapte și brînzeturi Bistrița-Năsăud Foto : S. Cristian

fost tîrziu dezlegate și sub talpa că
rora nu se mai vedeau oasele unei 
umanități sacrificate

Dar frumusețea creată atunci este 
întrecută aici, pe litoral, de mișcarea 
liberă a muncii, de ritmul înaripat 
cu care zecile de mii de oameni se 
mișcă cu vigoarea mîndriei conști
ente că îndeplinesc ceva al lor. că 
aici se creează mărturii pentru viitor.

★
Suiam într-un „alimah", lift exte

rior, mare, pentru oameni și mate
riale, suspendat în vid parcă, tras în 
sus, pe o tijă de oțel — (mă rog, o 
explicație tehnică naivă).

Cu fiecare etaj, pînă la al patru
sprezecelea, mă însoțea minunea a- 
rillor de frumuseți descoperite, vă
zute circular, pe mari dimensiuni șl 
distante. îmi pătrundea în auz gla
sul egai și convingător al însoțito
rului meu, un oni enciclopedic, care 
însuma toate cunoștințele tehnice ale 
întinsului cîmp de activitate. Cînd 
va fi avut timp, si ce fel de minte, 
de memorie, de cuprindere, să adu
ne, să păstreze, armonizînd. atitea 
cifre, atîta diversificată aglomerare 
de cunoștințe tehnice, de viziune a 
ansamblului operativ ? Rămînea du
pă aceste amănunțite explicații un 
adine, un dilatat sentiment de măre
ție, de fabulos, de muncă creată pen
tru un mare sedp. Zestrea țării și a 
poporului sporită, prin viziunea, prin 
grija șl hotărirea partidului, a con
ducătorilor săi.

„Alimahul" s-a oprit la ultima 
terasă. Vedem la celelalte blocuri oa
meni, pe acoperiș, agitîndu-se intra 
etaje, la ferestre, șl jos, jos, acope
rișuri, excavatoare, buldozere, oa
meni, oameni în măruntă și grăbită 
mișcare.

mele n-am găsit pe cineva mulțu
mit de calitatea chibriturilor. Ar 
trebui să fie întrebați conducătorii 
fabricii din București ce fel de 
chibrituri folosesc ?

Iată de ce ne-am văzut nevoiți să 
semnalăm și prin ziar această stare 
de lucruri.

N. SUSANU
directorul Filialei Tecuci 
a Băncii Naționale 
a Republicii Socialiste România

DUPĂ BUNUL PLAC 
AL FUNCȚIONARULUI ?
Din octombrie 1962 pînă în apri

lie 1965 am lucrat ca buldozerist 
la I.C.F. Piatra Neamț. La pleca
rea, prin transfer, de la această 
întreprindere r.u ml s-a trecut 
vechimea în cartea de muncă. Am 
încercat să obțin o adeverință. Dar 
cine să mi-o dea ? Cînd m-am a- 
dresat la I.C.F. P. Neamț, mi s-a 
spus că arhiva se află la I.C.F. 
Buzău, de la Buzău mi s-a răs
puns să mă adresez la I.C.F. Foc
șani, de aici rn-au trimis la P.m. 
Sărat, de acolo la I.C.F. Odobești, 
iar acesta la șantierul Vidra, unde 
mi-au spus că n-au nici o arhivă. 
Am înaintat toate răspunsurile mi
nisterului. Astfel am reușit să ca
păt o adeverință dar numai pen.

tru un an șl ceva. Trimițîndu-mi 
adeverința, I.C.F. P. Neamț mă 
sfătuiește ca pentru anii 1964—1965 
să mă adresez la B.U.T. Buzău. 
Dacă cineva are chef să plimbe 
arhivele n-are decît să-și facă 
cheful, dar să nu plimbe și oamenii 
ca pe niște dosare, ci să-și asume 
răspunderea rezolvării situațiilor 
ca cea pe care am descris-o !

Costică STAN
Piatra Neamț

BUCURIE PÎNĂ LA... 
PRIMA PLOAIE

Blocul B, de pe strada Vasile 
Alecsandri din Moinești a fost dat 
în folosință la începutul acestui an. 
Ne-am bucurat mult cînd ni s-a 
repartizat un apartament în acest 
bloc. Dar bucuria familiei mele a 
durat pînă la prima... ploaie. Tu
bul de scurgere a apei de pe aco
periș trecînd prin interiorul apar
tamentelor și fiind prost montat, 
apa curge gîrlă direct în camere 
Cînd vedem că se întunecă cerul 
a ploaie, stăm gata pregătiți cu 
căldări și cîrpe. Ni-e teamă să lă
săm copiii în casă, căci dacă ar

ploua în lipsa noastră s-ar putea 
întimpla o nenorocire. Am făcut 
reclamații la șeful șantierului, la 
consiliul popular orășenesc, dar nu 
s-a luat nici o măsură. Nici nu știu 
cui să mă mai adresez. Oare acești 
proiectanți și constructori, cărora 
statul le încredințează milioane 
spre a înălța blocuri de locuințe, 
nu pot fi trași la răspundere de 
nimeni pentru calitatea proastă a 
construcțiilor, pentru tărăgănarea, 
remedierilor ?

Gheorqhe I. BOGHIU
Moinești — Bacâu

...DAR CHIBRITUL 
CU CE SĂ-L APRIND ?

Focul se aprinde cu chibritul, 
dar chibritul cu ce să-1... aprind ? 
Pentru că din cutia de chibrituri 
pe care v-o trimit nu am putut a- 
prinde decît aproximativ o cincime 
din bețe. După părerea mea. cauza 
ar fi calitatea proastă a compozi
ției de fosfor și alte substanțe fo
losite, cit și defectuoasa fixare p« 
bețe. De fapt, printre cunoștințele

Gîrbe ȘTEFAN
Satu-Mare

POATE ACUM SE VA AUZI
De ani de zile ne toacă nervii și 

sănătatea zgomotul produs de unele 
guri de evacuare a aburului de la 
cazanele instalațiilor Combinatului 
de celuloză și hîrtie Suceava. Din 
anumite cauze, la cazanele de aburi 
se_formează suprapresiuni și pentru 
a le aduce la normal se dă drumul 
aburului în atmosferă ; țîșnind sub 
P-esiuni înalte, aburul produce un 
zgomot asurzitor, care te pune 
aproape în imposibilitatea de a dis
cuta cu cineva sau de a lucra : cind 
pleci de la serviciu ești pur și simplu 
extenuat. Lipsa de preocupare pen
tru atenuarea zgomotelor este o a- 
batere de la normele de securitate 
a muncii și, dacă vreți, și de la 
normele vieții sociale. Pînă cînd 
vom fi nevoiți să mai suportăm 
acest zgomot ?

Dirzu VLADIMIR 
salariat la Combinatul 
de exploatare și industrializare 
a lemnului Suceava

Ne aflam la complexul Saturn, pe 
unul din blocuri la al patruspreze
celea etaj, și gestul său parcă înșira 
perlele unui colier strălucitor, al 
cărui capăt ducea de la Mangalia la 
Eforie. Saturn. Venus, Jupiter, Nep
tun, Casa Scriitorilor, Olimp, o fixa
re în spațiu și timp și loc al unei 
procesiuni de nume mitolbgice, între 
care casa aezilor moderni, a poeților 
și prozatorilor, a creatorilor de artă, 
de cultură, veniW aici să cînte soa
rele și soarele vremii noastre socia
liste, creatoare, datorită preocupării 
partidului, a conducătorului statului...

De sus, de la al patrusprezecelea 
etaj, vedeam aliniindu-se pe lingă Ma
rea Neagră pămîntul,, casele, oame
nii, închipuind un fragment de isto
rie a neamului, a patriei socialiste.

Este oare necesar să mal sublinici 
Importanța acestor realizări uriașe ♦ 
Ce reprezintă per.tru economia țării, 
pentru reflexul prestigiului ei în lu
me ? Eforturile conjugate a mii de 
constructori dau viață, armonizează 
această uriașă muncă, această operă 
și acea flacără omenească activă, 
creatoare de noi soluții, de noi for
me de producție

„Am fost de curînd In Arcadia !*, 
aș zice, gîndindu-mă la acumularea 
de bunuri, de valori pe această fîșie 
a litoralului. Fîșia aceasta lungă, ce 
înșiră colanul de stațiuni pe țărmul 
dobrogean, nu este un pămînt al 
vieții ușoare, fără efort, fără muncă. 
Este, cum se vede, o concentrare de 
gînd, de gest, de muncă, da sudoa
re, de griji, de mari realizări, de a- 
port la bogăția, la economia statu
lui. Toate acestea pentru ca să fi» 
un pămînt al desfătării estivale, al 
vieții sub sărutul soarelui, de care 
se bucură oamenii, pentru care au 
muncit și muncesc oamenii.

... Era noapte cînd reflectam la 
cele văzute. Nu puteam să adorm 
de năvala ecourilor, senzațiilor de 
peste zi. Trecusem prin aerul și rit
mul unei epopei. Marea venea, val 
după val, prosternîndu-se pe lungul 
plajei, în fața fenomenului ale cărui 
dimensiuni depășeau gesturile vechî 
ale oamenilor, cînd trireme acostau 
la cetățile antice ale țărmului dobro
gean.

Cartea
prin poștă

Adresîndu-vă 
poștală „Cărții pv>,la , 
adresa : București, Calea Moși
lor 62—68, sector IV, telefon 
15 70 70, unitate din cadrul Ba
zei de desfacere a cărții, puteți 
obține lucrarea care vă intere
sează. Pentru cărțile in curs de 
apariție se pot face înscrieri.

Cărțile se expediază contra 
ramburs la domiciliul tuturor 
solicitărilor din mediul urban.

Apelind la serviciile librăriei 
„Cartea prin poștă" vă puteti 
procura din timp cărțile ce vă 
interesează, ilar pentru docu
mentația dv. asupra lucrărilor 
existente, precum și a celor in 
curs de apariție, veți primi gra
tuit materiale da Informare bi
bliografică.

printr-o carte 
prin poștă", pe

13.47.il
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IN REPUBLICA POPULARĂ MONGOLĂ

Răspunsuri însuflețite 
la chemarea Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

în vizită la uniunea agrioolâ din așezarea de iurte Gher, aimacul Hangai

JUDEȚUL HUNEDOARA
Analize minuțioase asupra posi

bilităților de creștere a producției 
materiale și a eficienței acesteia, fă
cute în adunările ce au avut loc în 
fiecare unitate economică din jude
țul Hunedoara s-au soldat cu pro
puneri și măsuri care dau noi dimen
siuni angajamentelor luate în între
cerea socialistă. Centralizarea datelor 
pune în evidență faptul că în anul 
acesta oamenii muncii din Industria 
județului Hunedoara au hotărît să 
majoreze producția marfă ce va fi 
obținută peste prevederile planului 
anual de la 120 milioane lei la 185 mi
lioane, beneficiile suplimentare de 
la 50 milioane la 60 milioane, în timp 
ce economiile suplimentare la prețul 
de cost vor ajunge la 27 milioane lei, 
față de 24 milioane cât se angajaseră 
inițial.

Cele mai substanțiale îmbunătă
țiri au cunoscut angajamentele la 
producția suplimentară de minereu 
aglomerat — cu 35.000 tone, de 
fontă — cu 4 000 tone, de laminate 
— cu 10 000 tone, de cărbune net — 
cu 34 000 tone.

Sabin IONESCU

JUDEȚUL COVASNA
Oamenii muncii din întreprinde

rile județului Covasna, români, ma
ghiari și de alte naționalități, au răs
puns cu entuziasm chemării Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste de a-și suplimenta anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă pe acest an. în cadrul unor 
adunări care au avut loc in ultimele 
zile, ei au analizat cu un înalt simț 
de răspundere posibilitățile existente 
în fiecare unitate, la fiecare loc de 
muncă, anga.jîndu-se să dea supli
mentar pînă la sfîrșitul anului o 
producție globală in valoare de 
49.702 000 Iei, ceea ce va ridica anga
jamentul total pe județ la 65 678.900 
lei. Analizindu-se in același spirit 
posibilitățile de suplimentare a an
gajamentului și la export, 6-a ajuns 
la concluzia că industria județului 
va putea livra în plus la export față 
de angajamentul inițial o producție in 
valoare de aproape 1 milion lei valută, 
ponderea dețlnînd-o produsele lem
noase. textile etc.

G. TOMORI

Recepție oferită în cinstea 
delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România

JUDEȚUL BRĂILA
La chemarea Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste, oa
menii muncii din toate unitățile in
dustriale ale județului Brăila au răs
puns cu entuziasm prin suplimenta
rea substanțială a angajamentelor.

Din centralizarea făcută la nivelul 
Comitetului județean Brăila al P.C.R. 
desprindem situația citarea indica
tori principali : la producția mar
fă Industrială se prevede reali
zarea unei producții suplimentare de 
152 milioane Iei, cu peste 48 mili
oane lei față de angajamentul 

inițial. Acest spor se va realiza P« 
seama creșterii productivității mun
cii. Angajamentele au mai fost su
plimentate cu două milioane Iei va
lută la livrările pentru export, cu 9 
milioane lei. la reducerea cheltuie
lilor de producție. Totodată se va 
obține un beneficiu suplimentar de 
42 milioane Iei, ou 20 milioane lei 
mai mult decit angajamentul Inițial.

N. Gr. MARAȘANU

JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN

Răspunzînd cu însuflețire chemă
rii Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, colectivele de 
muncă din întreprinderile județului 
Caraș-Severin au analizat cu înalt 
simț de răspundere posibilitățile 
existente la fiecare loc de muncă, 
hotărînd să-și sporească substanțial 
angajamentele asumate inițial în în
trecerea socialistă.

întruniți în adunări pe schimburi 
și secții, siderurgiștii reșițeni au 
identificat numeroase posibilități de 
îmbunătățire a indicilor de utilizare 
a agregatelor care le-au permis să-și 
sporească angajamentul la producția 
globală cu 20 milioane lei, ceea ce 
înseamnă că în acest an el vor da 
economiei naționale o producție su
plimentară în valoare de 60 de mi
lioane lei.

De asemenea, Uzina constructoare 
de mașini din Reșița a adăugat la 
cele 32,5 milioane lei producție 
globală, prevăzută a se realiza supli
mentar pe anul 1971, încă 27,5 mi
lioane lei, iar Uzina de construcții 
metalice și mașini agricole din Bocșa 
și-a mărit angajamentul inițial de 
5 milioane lei cu încă 8,8 milioane 
lei. în total, industria județului va 
da Ia sfîrșitul anului o producție 
globală peste sarcina de plan în va
loare de circa 168 milioane lei, adică 
cu 60,3 milioane lei mai mult decit 
se angajase inițial.

Exprimate in unități fizice, răspun
surile oamenilor muncii din indus
tria județului se vor materializa în
2 000 tone de fontă, 1 400 tone de 
oțel, 6100 tone de laminate finite.
3 000 mc cherestea de fag, 50 000 mp 
furnir, mobilă în valoare de 1,5 mili
oane lei și 400 de cultivatoare. Cea 
mai mare parte a acestor sporuri de 
producție se va realiza pe seama creș
terii productivității muncii, indicator 
la care angajamentul inițial, de a da 
în plus o producție de 1 819 lei pe 
salariat, a fost suplimentat cu 669 lei.

O deosebită atenție s-a acordat 
gospodăririi raționale a materiilor 
prime și materialelor, acțiune ce va 
duce la reducerea simțitoare a con
sumurilor specifice. în acest fel, în 
județ se vor economisi 5 481 tone da 
metal, 6 020 tone de combustibil con
vențional, 700 tone da cocs metalur
gic ș.a.

Printr-o mai bună organizare a 
muncii, întreprinderea județeană de 
construcții-montaje va da In folo
sință înainta de termen 400 de apar
tamente.

Toate acesta acțiuni vor faee ea 

industria județului să obțină In fi
nal circa 25 milioane lei beneficii 
peste angajamentul Inițial.

Florea CIOBANU

JUDEȚUL ILFOV
Chemarea Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste a fost 
dezbătută in organele de conducere 
colectivă, în adunările oamenilor 
muncii, în grupele sindicale. Ca 
urmare a acestor dezbateri au 
fost luate noi angajamente de de
pășire a planului pe 1971 ; 9,2 mili
oane lei Ia producția globală, 10,4 
milioane lei la producția marfă, ast
fel incit pînă la sfîrșitul anului pro
ducția suplimentară va fi pe ansam
blul județului de aproape 110 milioane 
lei la producția globală și de 140 mi
lioane lei la producția marfă. Au 
fost totodată suplimentate an
gajamentele Ia beneficii cu 1,3 mi
lioane lei ; s-a stabilit, de aseme
nea, reducerea consumului de metal 
cu 63 tone, cel de ciment cu 50 tone 
etc.

Printre colectivele de muncă ce 
și-au suplimentat angajamentele, ca 
răspuns la chemarea Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, menționăm : întreprinderea de 
prefabricate din beton Giurgiu, Șan
tierul naval Giurgiu, întreprinderea 
„Industria laptelui" Ilfov ș.a.

Florea CEAUȘESCU

JUDEȚUL HARGHITA
însuflețiți de chemarea Consiliului 

Național al F.U.S., oamenii muncii 
români și maghiari din unitățile e- 
conomice ale județului Harghita, a- 
nalizînd posibilitățile de care dispun 
în scopul valorificării mai eficiente 
a tuturor resurselor, și-au revizuit 
angajamentele inițiale asumate Ia în
ceputul anului 1971. Datele totalizate 
arată că unitățile economice ale ju
dețului și-au suplimentat angajamen
tele la producția marfă industrială 
cu 22,3 milioane lei, ajungînd la suma 
totală de 47,3 milioane lei. Lucrătorii 
cooperației meșteșugărești și coope
rației de consum s-au angajat să 
realizeze în total 8,6 milioane lei pes
te plan la producția marfă și pres
tări de serviciu, cifră la care au a- 
juns prin suplimentarea angajamen
tului inițial cu 5,1 milioane lei. Pre
ocuparea continuă a colectivelor de 
muncă din județ pentru a da canti
tăți însemnate de produse peste plan 
se oglindește și în angajamentul su
plimentar de 3 milioane lei asumat 
la livrările de mărfuri către fondul 
pieței. Angajamentele suplimentate 
se materializează, între altele, în 1 000 
tone fontă, 3 000 tone mozaic de mar
mură, 2 000 tone dolomită, 400 tone 
utilaj de turnat pentru- oțelărie, 20 
tone fire groase in și cînepă, 25 tone 
fibre de in. De asemenea, colectivele 
din unitățile economice au hotărît să 
obțină beneficii peste plan in va
loare de 5,4 milioane lei.

BARTUNEK Istvan

0,1 la sută 
= producție 
suplimentară 

de 10 miliarde 
lei

(Urmare din pag. I) 

simpla trecere a timpului, poate că 
o intervenție categorică din partea 
centralei sau a organelor locale de 
partid. Și cum acestea întîrzie, fiecare 
își vede liniștit, mai departe, de 
treabă. Chiar dacă economia națio
nală pierde producții de zeci și sute 
de milioane de lei. Practic se uită că 
mijloacele de intervenție pentru îm
bunătățirea coeficientului de schim
buri nu se află în altă parte, decit 
în propria întreprindere.

Iată un caz semnificativ. La Uzina 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște, 
unde coeficientul de schimburi nu de
pășește 1,7, pierzîndu-se numai în 
patru luni o producție de circa 30 mi
lioane lei. directorul tehnic al fabri
cii, tov. Ion Gavrilă, motivează situa
ția creată prin aceeași justificare : 
„n-avem muncitori calificați". D-sa 
nu amintește, din păcate, nimic des
pre utilizarea în alte activități, decit 
direct productive, a unui mare număr 
de strunguri din secțiile armături și 
piese de schimb. Nu amintește nimic 
nici despre faptul că la montajul ge
neral aproape toți muncitorii lu
crează în schimbul I, că uzina a 
depășit numărul mediu scriptic, 
că există încă un număr exage
rat de muncitori auxiliari — care, 
desigur printr-un efort serios orga
nizat, ar putea deveni muncitori 
calificați. în legătură cu ulti
mul aspect, de pildă, în uzină 
sînt secții în care muncitorii au
xiliari „se calcă pe picioare" unii 
pe alții : 364 la secția I metalurgică, 
170 la racorduri speciale (față de 280 
de muncitori productivi), 791 la „alte* 
activități ș.a. Sînt suficiente aceste 
argumente pentru a dovedi că, prac
tic, numai printr-o redistribuire a 
forței de muncă existente, prin mă
suri de îmbunătățire a organizării 
producției, de calificare șl ridicare a 
calificării, prin „crearea" de meseriași 
cu forțe proprii poate fi substanțial 
îmbunătățit coeficientul de schimburi, 
că irosirea altor zeci de milioane lei 
producție poate fi preîntâmpinată.

Desigur, mal sînt o serie de alte 
aspecte legate de generalizarea schim
bului II și extinderea schimbului III. 
Practic s-a dovedit că nu există pro
bleme de nesoluționat, că în ducerea 
la bun sCrșit a acestei importante 
sarcini economice hotăritoare este 
Investiția de Inițiativă a conducerilor 
de Întreprinderi. Considerăm că a so
sit momentul ca organizațiile de par
tid din Întreprinderi, ca și organele 
locale de partid să-și exercite nein- 
tirziat dreptul lor de control asupra 
modului în care comitetele de direc
ție finalizează sarcina de îmbunătă
țire a coeficientului de schimburi, să 
examineze atent și cu răspundere si
tuația de fapt din întreprinderi, sta
diul aplicării măsurilor preconizate.

Miercuri seara, Comitetul Cen
tral al P.P.R.M., Prezidiul Marelui 
Hural Popular șl Consiliul de Mi
niștri ale R.P. Mongole au oferit 
o recepție In cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, conduse 
de tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

La recepție, din partea română 
au participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, cu soția, 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C.

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a membrilor conducerii Asociației 

de prietenie mongolo-română
Miercuri la prînz, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți mem
bri ai delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România au primit pe mem
brii conducerii Asociației de prie
tenie mongolo-română în frunte 
cu J. Batmung, președintele aso
ciației, membru supleant al C.C. 
al P.P.R.M., prorectorul Universi
tății de Stat a R.P. Mongole. Erau 
de față S. Luvsan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mon
gole, T. Punțagnorov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
T. Gotov, secretar al Prezidiului 
Marelui Hural Popular, și D. Ba
taa, ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole la București. 

al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Sandu 
loan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Ulan Bator.

Din partea mongolă au partici
pat tovarășii Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al * C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mon
gole, cu soția, Anastasia Fila
tova Țedenbal, Jamsaranghiin 
Sambu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 
Tsagaanlamin Dughersuren, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., Njamln Jagvaral,

Președintele asociației a salutat 
călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți membri ai 
delegației, urind poporului român, 
în numele poporului mongol, noi 
succese în construcția socialismu
lui.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Doresc să 
mulțumesc pentru cuvintele de a- 
preciere adresate delegației noas
tre, poporului român, și doresc, 
totodată, să exprim cele mai calde 
mulțumiri pentru activitatea pe 
care o desfășoară asociația dum
neavoastră în scopul întăririi re
lațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Mongolia. Activitatea pe 
care o desfășurați în vederea dez
voltării colaborării și prieteniei 
dintre poporul dumneavoastră și 
poporul nostru este o activitate 

membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M., Sonomin 
Luvsan, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.P.R.M., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Damdindjavin Maidar, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Demchighiin 
Molomjanț, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
Damdinnerenghiin Bataa, ambasa
dorul Republicii Populare Mongole 
la București.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai Comitetului Central al 
P.P.R.M., ai guvernului, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Ulan Bator și alți membri ai cor
pului diplomatic, ziariști.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

nobilă, ea corespunde Intereselor 
socialismului și păcii ; noi consi
derăm că prin vizita noastră fa
cem, de asemenea, o muncă în
semnată în direcția întăririi cola
borării și prieteniei dintre Româ
nia și Mongolia.

Aș dori să vă urez succes în 
activitatea de viitor, de dezvoltare 
a prieteniei dintre România și 
Mongolia ; sper că vom extinde și 
mai mult legăturile dintre țările 
noastre, iar asociația dumneavoas
tră, sub conducerea P.P.R.M., își 
va aduce o contribuție însemnată 
în acest sens'*.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de :
Ion MARGINEANU 
Romulus CAPIESCU 
Gheorqhe CIOÎJANU 

Foto : Angliei Pasat

SĂMlNȚA DE BUNA CALITATE 
PENTRU RECOLTA VIITOARE!

Este cunoscut faptul că nivelul re
coltelor e condiționat în mare măsu
ră de calitățile biologice și fizice ale 
semințelor folosite, lată de ce statul 
nostru face eforturi însemnate pen
tru utilizarea în cultură a unor se
mințe din soiuri valoroase, cu un 
mare potențial de producție, capa
bile să valorifice condițiile oferite de 
extinderea mecanizării, chimizării, 
irigațiilor și a tehnologiilor moderne. 
In stațiunile experimentale ale insti
tutelor de cercetări se produc semin
țe din verigile superioare care apoi 
sînt înmulțite în ferme specializate 
și pe loturile semincere ale fiecărei 
unități agricole.

Asigurarea semințelor este o pro
blemă de mare însemnătate economi
că, căreia trebuie să-i acorde atenția 
cuvenită fiecare unitate agricolă. j.a 
consfătuirea cu cadrele din agricul
tura județului Ialomița,. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Este ne
cesar să luăm toate măsurile ca ju
dețul Ialomița — ca de altfel și ce
lelalte județe ale țării — să-și asi
gure toată sămînța de care are ne
voie. De altfel, în cadrul măsurilor 
organizatorice ce se prevăd pentru 
producerea semințelor, se pornește 
tocmai de la necesitatea ca unitățile 
de stat și cooperativele din fiecare 
județ să-și asigure în totalitate să- 
mința de care au nevoie pentru pro
ducția agricolă și numai în mod cu 
totul excepțional să se aprovizioneze 
cu sămînță din județele vecine".

Pe baza indicațiilor conducerii par
tidului, în cooperativele agricole au 
fost constituite peste 260 de ferme 
specializate pentru producerea de se
mințe și material săditor. Cu prilejul 
diferitelor consfătuiri și instructaje 
s-au stabilit tehnologiile specifice a- 
cestor culturi incit să existe siguranța 
obținerii unor semințe de calitate 
bună. în județul Olt. de exemplu, 
stațiunea experimentală agricolă Ca
racal pune la dispoziția unităților a- 
gricole semințe din verigile superioa
re produse de cercetătorii stațiunii, 
cum sînt soiurile de grîu „Olt" și 
„Roșu românesc", orzul „Caracal 6“ 
foarte timpuriu, mazărea furajeră de 
toamnă și altele. Aceste semințe sînt 
înmulțite în fermele specializate și pe 
loturile semincere ale unităților a- 
gricole. Potrivit calculelor făcute de 
specialiști, în această vară se vor 
obține 1 354 tone orz din soiul „Ca
racal 6“, cu care vor putea fi semă

nate 6 720 ha, 3 400 tone de grîu din 
soiul „Olt", cantitate necesară însă- 
mînțării a 13 600 ha și 853 tone de 
grîu din soiul „Roșu românesc". în 
afara acestor soiuri, mai sînt desti
nate pentru sămînță importante su
prafețe de grîu din soiul „Bezostaia" 
de pe care se vor obține circa 6 000 
tone, precum și alte soiuri. Direcția 
generală agricolă a județului Olt a 
întocmit un plan special privind pro
ducerea și înmulțirea semințelor, a 
cărui îndeplinire este urmărită în
deaproape. Și în alte județe s-au luat

In ce condiții trebuie făcute recoltarea 
și depozitarea semințelor de pe loturile specializate

măsuri în vederea asigurării întregii 
cantități de semințe din soiurile cele 
mai potrivite condițiilor locale.

Zilele acestea a început secerișul 
orzului și nu peste multă vreme se 
vor recolta griul și celelalte cereale 
păioase. Paralel cu grija pentru des
fășurarea în cele mai bune condiții 
a lucrărilor de vară, specialiștii din 
unitățile agricole trebuie să se ocupe 
cu cea mai mare răspundere de asi
gurarea semințelor necesare recoltei 
anului viitor. Recent, Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor a indicat di
recțiilor generale agricole județene 
să definitiveze balanța semințelor ne
cesare producției anului viitor, pe 
specii, soiuri și categorii biologice, 
să stabilească modul de asigurare a 
acestora în fiecare unitate. De ase
menea, prin laboratoarele de control 
al semințelor și prin corpul de inspec
tori aprobatori, să se facă recunoaș
terea culturilor în lan, operație care 
comportă o mare responsabilitate. In 
legătură cu modul în care se desfă
șoară aceste acțiuni sînt de făcut însă 
unele observații critice.

în această primăvară, chiar și în 
loturile semincere ale multor coope
rative s-a constatat existența unor 
spice din alte soiuri decit cel culti
vat, plante de orz și secară, precum 
și multe buruieni. La indicația spe

cialiștilor șl a Inspectorilor aproba
tori s-a executat purificarea biologi
că a loturilor semincere, eliminin- 
du-se soiurile străine și alte plante 
din culturile respective. Deși lucra
rea de purificare biologică este des
tul de tardivă, ea trebuie executată 
peste tot, pentru a avea siguranța ob
ținerii unei semințe curate, cu valoa
re ridicată. în această privință, sar
cini deosebite revin aprobatorilor din 
cadrul laboratoarelor pentru contro
lul semințelor. Ei trebuie să mani
feste o înaltă exigență în timpul con

troalelor și observațiilor pe care le 
fac, știindu-se că de aprecierile lor, 
de deciziile pe care le dau depind 
calitatea semințelor, nivelul viitoare
lor recolte. O atenție deosebită trebuie 
dată prevenirii impurificării mecanice 
a semințelor, care se produce in 
timpul secerișului, transportului și 
înmagazinării. Griul de pe loturile 
semincere se recoltează în general 
după cel destinat consumului. Or, in 
combină rămîne o mare cantitate de 
boabe care pot provoca impuirifica- 
rea mecanică în timpul secerișului. 
De aceea, înainte de a introduce 
combina în lotul semincer, ea tre
buie curățată de toate boabele ră
mase de la cultura obișnuită, iar la‘ 
transportul semințelor să se folo
sească numai saci noi, sau cei care 
au fost utilizați să fie bine curățați.

O altă sursă de impurificare o 
constituie modul cum se face depo
zitarea. La Centrala de valorificare a 
cerealelor se afirmă că pentru depo
zitarea semințelor au fost asigurate 
cele mai bune magazii. Este adevărat 
că magaziile bazelor de recepție au 
fost pregătite mai bine decit în alți 
ani. Dar bună parte din producția de 
semințe rămîne în unitatea care a 
produs-o pentru a fi folosită la toam
nă. Or, în ce privește curățirea și 
dezinfectarea magaziilor proprii ale 
unităților agricole se constată încă 

multe neajunsuri. în activitatea des
fășurată pe teren de către specialiș
tii direcțiilor generale agricole jude
țene trebuie să se dea cea mai mare 
atenție modulul in care se desfășoară 
lucrările de recoltare — să urmă
rească cum au fost pregătite eemin- 
tele și cum se face depozitarea lor. 
Avind în vedere importanța deose
bită pe care o reclamă calitatea se
mințelor, acestea se vor prelua, de
pozita și livra numai pe specii, soiuri, 
categorii biologice și proveniențe, lu- 
îndu-se astfel de măsuri incit în toate 
fazele, începînd de la recoltare și pînă 
la livrare, să se evite posibilitatea de 
amestec.

în toamna anului trecut, nume- 
roase cooperative agricole au avut 
surpriza neplăcută să constate că se
mințele trimise la laborator, prove
nite din loturi semincere bine îngri
jite, aveau o germinație scăzută. Cau
zele sînt cunoscute : recoltarea prea 
devreme a cerealelor și apoi depozi
tarea lor în condiții necorespunză
toare. Iată de ce ministerul a indicat 
ca recoltarea loturilor semincere să se 
facă la maturitatea deplină, luîndu-se 
totodată măsuri pentru condiționarea 
lor in timpul cel mai scurt.

în vara trecută, lncingerea griului 
in magazii a determinat scăderea 
puterii de germinație atît de mult 
incit sămînța respectivă nu a putut 
fi folosită. De aceea, trebuie respec
tate o serie de măsuri, care de alt
fel sînt cunoscute, dar sînt trecute 
ușor cu vederea : selectarea griului 
și înmagazinarea lui intr-un strat 
subțire, ceea ce permite păstrarea în 
condiții optime și menținerea indi
cată a facultății germinative.

Conducerile unităților agricole. In
ginerii agronomi trebuie să acorda 
cea mai mare atenție obținerii unor 
semințe cu însușiri calitative supe
rioare. Organele județene de partid, 
de stat și agricole, ocupîndu-LSe în
deaproape de buna desfășurare a lu
crărilor în campania agricolă de vară, 
să îndrume și să controleze îndea
proape modul cum unitățile agricola 
Își asigură sămînța necesară și cum 
respectă măsurile preconizate in ve
derea păstrării însușirilor ei calita
tive, condiție hotăritoare pentru obți
nerea unor recolte mari în anul viitor.

Ion HERȚEQ
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CULTIVAREA INTELIGENTEI - 
COMPONENTA FIREASCĂ

Plenara lărgită a Comitetului 
de conducere al Uniunii Arhitecților

A EDUCAȚIEI ȘCOLARE
Am urmărit recent, rezul

tatele concursului de chi
mie, organizat pentru ele
vii școlii generale, în fa2a 
județeană. Din cei 43 de 
elevi ai clasei a VIII-a 
participanți la olimpiadă, 
nici unul n-a răspuns la 
întrebarea : „De ce apa dis
tilată nu este bună de 
băut ?“ în schimb, la restul 
întrebărilor care solicitau 
memoria pînă la epuizare, 
răspunsurile au fost per- 
țpcte, „ca-n carte". Asta și 
pentru că, în treacăt fie 
spus, nu numai la lucră
rile scrise date elevilor în 
clasă, dar și la concursurile 
de admitere în licee, la e- 
xamenele de bacalaureat și 
la admiterea în învățămîn- 
tul superior se formulează 
subiecte, în special la mate
matică, dar și la alte disci
pline, care în general soli
cită în prea mică măsură 
inteligența, imaginația și 
fantezia elevului și candi
datului. De regulă aproape, 
se dau probleme care soli
cită 85 la sută calcule ce 
abia se fac în 3—4 ore. îmi 
amintesc că un candidat la 
bacalaureat a reușit să lu
creze o problemă care cerea 
calcule în procent de 90 la 
sută, dar în schimb n-a pu
tut să vadă și să arate că 
două drepte paralele scrise 
analitic, depinzînd fiecare 
de un parametru, nu pot fi 
Îjaralele oricare ar fi va- 
oarea parametrilor (! ?).

Un psiholog francez care 
practică psihologia aplicată 
constată, cu amărăciune de
sigur, că din cauza acestei 
practici „pedagogice" numai 
trei la sută din inteligență 
este folosită de școală și de 
societate. Așa se și explică 
de ce această 'problemă a 
făcut și face tot mai mult 
obiectul unor aprinse dis
cuții, uneori profund con
tradictorii. Dar nu despre 
acestea vreau să scriu în 
continuare, ci despre un 
lucru de care sîntem siguri 
ți anume că procentul de 
folosire a inteligenței ți 
eficacitatea inteligenței pot 
fi considerabil mărite prin- 
tr-o instrucție și educație 
bine susținute in școală și 
familie. în acest sens s-a 
spus, și pe bună dreptate, 
că inteligența individului 
este față de cultură în ace
lași raport pe care-1 are or
ganismul viu față de me
diul în care trăiește șl de 
care este legat Independent 
și interdependent. Numai 
așa un individ Își aduce 
contribuția infinitesimală la 
progresul societății în care 
trăiește. Aceste adevăruri 
trebuie să ne preocupe cu 
atît mat mult spre a fi va
lorificate optim în planul 
procesului complex de in

strucție ți de educație co
munistă a tinerilor, cu cît 
în țara noastră partidul 
nostru și-a fixat, prin în
treaga sa politică școlară, 
drept obiectiv fundamental 
crearea atît a condițiilor de 
învățătură neîngrădită pen
tru toți copiii, cît și a unui 
mediu social prielnic pen
tru a face inteligența mult 
mai eficace, pentru a ridi
ca procentajul folosirii ei 
în profesie și deci în edifi
carea multilaterală a socie
tății noastre socialiste. 
Școala, munca profesorilor 
care o slujesc sînt factorii 
determinanți în această pri
vință. în toate timpurile au

armonia culorilor, de ex
presivitatea artistică, de 
bogăția nelimitată de sen
timente ce le conțin. Erau 
multe din ele lucrări distin
se cu premiul I la un con
curs organizat pe țară. Ele
vii care expuneau fuseseră 
premiați și la unele con
cursuri internaționale. „Ve
deți, această lucrare apar
ține unei fete despre care 
directorul și chiar întregul 
corp profesoral mi-au spus 
că este complet lipsită de 
posibilități, mediocră la în
vățătură și cu indulgență 
unii profesori o trec clasa. 
Ea este, după părerea mea, 
un autentic talent și are

puncte de vedere

fost oameni dotați cu inte
ligență, imaginație și fante
zie, dar actualul sistem al 
dezvoltării societății noas
tre socialiste permite și 
impune totodată o reani
mare și o eficacitate mai 
mare a acestor însușiri pro
prii ființei umane.

De altfel, cei mal mulți 
pedagogi sînt convinși de 
necesitatea de a dezvolta la 
copii, o dată cu gustul pen
tru însușirea cunoștințelor, 
și spiritul de creativitate 
atît de bogat la copil. Tot 
mai mult se aude — pe 
bună dreptate — spunîn- 
du-se „Deschideți porțile 
școlilor pentru cultivarea 
imaginației ; lăsați și fe
restrele deschise imagina
ției. fanteziei...". Și cuvîn- 
tul nu este singurul mijloc 
de expresie. Cît de mult 
poate să ne ajute în această 
privință desenul, cîntul, 
dansul, compunerile, în a 
face inteligența mai efica
ce, în cultivarea imagina
ției, fanteziei, a spiritului 
de creativitate ! Am întîl- 
nit, de pildă, într-o școală 
din mediul rural, la un li
ceu, un profesor de desen 
care profesează de numai 
trei ani. Un foarte talentat 
pictor, în același timp. Pînă 
la el, elevii nu avuseseră 
prilejul să cunoască și să 
îndrăgească într-atît un 
profesor. El era convins că 
elevul trebuie pregătit încă 
de pe băncile școlii să în
țeleagă nu numai cu min
tea, ci și cu simțămintele, 
cu întreaga ființă ceea ce 
este cu adevărat frumos în 
viață și artă. Am văzut și 
lucrările elevilor săi intr-o 
expoziție. Am rămas uimit 
de sinceritatea cu care este 
redat frumosul din viață, 
de valoarea compozițiilor și

o neobișnuită sensibilitate. 
Au început să-i recunoască 
acum posibilitățile și cei
lalți colegi care n-au cre
zut în ele"... mi-a spus pro
fesorul cu o justificată iro
nie. Tatăl unuia dintre ele
vii acestuia și-a manifestat 
nedumerirea și chiar îngri
jorarea, fiindcă primul lu
cru pe care-1 făcea feciorul 
cînd venea acasă, era să se 
așeze la masa de lucru, la 
șevalet, după ce își lipea 
mustăți ca pana corbului, 
aidoma ca ale profesorului 
său de desen. Dorea să-i 
semene în totul. Cînd vezi 
asemenea profesori îți dai 
și mai bine seama că numai 
o gîndire creatoare și idei 
născute din inimă, din in
teligență și conștiință cetă
țenească dau muncii profe
sorului căldură, culoare, 
rodnicie, perspectivă clară 
în realizarea misiunii sale 
de a-i educa pe elevi in 
respect pentru gindirea vie, 
creatoare, pentru măreața 
operă contemporană de edi
ficare a patriei socialiste, 
operă care potențează și-și 
subsumează întregul fond 
de inteligență și de price
pere al poporului nostru.

Sînt, din păcate, și unele 
exemple de profesori care 
au rămas credincioși școlii 
„tradiționale" în care ac
centul se pune pe liniște și 
disciplină in clasă, pe re
producerea mecanică a cu
vintelor mereu supuse uită
rii : „Mai scrie un cuvînt 
în carte, o vorbă, spune-o 
și p-aia. Repetați deci !" — 
strigă profesorul care a ră
mas fidel școlii conformis
mului, a imitării și a liniș
tii desăvîrșite. Am întîlnit 
nu de mult un profesor 
care a cerut elevilor unei 
clase să deseneze un cap de

om. Unul dintre elevi, a- 
preciat ca mediocru și în
totdeauna certat cu disci
plina, i-a arătat lucrarea. 
Desenase interiorul capului 
așa cum și-1 imaginase el. 
Elevul a fost trecut la loc 
în bancă și apostrofat. 
Anecdota cu marele savant 
Einstein care fusese elimi
nat din școala germană 
fiind calificat ca „nesupus", 
„turbulent" fiindcă punea 
fără încetare întrebări 
profesorului, la care acesta 
nu putea să răspundă este 
concludentă și edificatoare 
pentru acest fel de școală.

Experiența școlii noastre 
socialiste, experiența do- 
bîndită de corpul profeso
ral au infirmat „valoarea" 
unor astfel de metode „pe
dagogice", unor astfel de 
manifestări. Locul repro
ducerii mecanice a cuvinte
lor mereu supuse uitării, al 
repetării, imitării, al repri
mării activității creatoare a 
copilului, l-a luat culti
varea atentă a imaginației, 
inventivității, inițiativei, 
creativității. A menține co
pilul în stare de creativita
te înseamnă să facem inte
ligențele cît mai eficace și 
folositoare societății. Un 
învățător (profesor) nu tre
buie să fie ca un preot în- 
tr-un templu, ci un șef de 
laborator, în care el trebuie 
să lucreze in așa fel încît 
să nu repudieze ideile ori
ginale, ci să respecte între
bările copiilor, să-i facă să 
afle singuri răspunsul ; să 
le arate că ideile lor au 
valoare și să-i facă să în
țeleagă, să descopere valoa
rea lor, să dea o muncă li
beră elevilor, fără teamă de 
a primi note proaste și fără 
teama unor judecăți de va
loare sau critici.

Poporului nostru nu-i 
este indiferent dacă tinerii 
patriei vor fi descoperitori 
îndrăzneți ai tainelor lumii 
sau oameni lipsiți de gin- 
dire creatoare înaripată, 
care se tem de muncă și 
acțiune. Tineretul, această 
avuție a națiunii noastre, 
trebuie deci să-1 păzim ca 
pe ochii din cap. Să-1 apă
răm și mai ales să-i dez
voltăm forțele inteligenței, 
forțele sale morale, plăce
rea de a munci și a obține 
prin muncă rezultate folo
sitoare societății. Să ne fe
rim de a băga în cap ti
neretului ldeea că succesul 
înseamnă a primi de la se
menii tăi o parte incompa
rabil mai mare decît cea 
corespunzătoare serviciilor 
pe care le-ai adus. Aceasta 
este și o țmportantă ches
tiune de educație.

Prof, emerit 
Stelîan PĂUN

In zilele de 22 și 23 iunie a avut 
loc adunarea plenară lărgită a Comi
tetului de conducere al Uniunii Ar
hitecților, la care au participat re
prezentanți ai filialelor și cercurilor, 
arhitecți specialiști în construcția de 
locuințe.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de arh. Cezar Lăzărescu, președin
tele Uniunii Arhitecților. Arh. Mir
cea Dima, vicepreședintele uniunii, 
a prezentat o expunere cu privire 
la problemele principale ale îmbu
nătățirii realizării construcțiilor și 
ansamblurilor de locuit, în lumina 
indicațiilor conducerii de partid și 
de stat.

Expunerea și dezbaterile din ca
drul plenarei au subliniat necesita
tea îmbunătățirii activității de pro
iectare și construire a locuințelor și 
ansambluri de locuit.

Plenara a dezbătut, de asemenea, 
unele probleme ale activității Uniu
nii Arhitecților.

în încheiere, participanții au adop
tat o telegramă, adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care, în numele arhitecților din 
întreaga țară, își exprimă atașamen
tul lor la politica promovată de 
Partidul Comunist Român. Sîntem 
hotărîți — scrie în telegramă — de a 
contribui cu toată energia și price
perea la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria 
noastră, de a susține — prin aportul 
nostru — dezvoltarea construcției de 
locuințe, realizarea altor obiective 
majore ale programului de perspecti
vă elaborat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

A TREIA EDIȚIE A CONCURSULUI 
DE POEZIE „NICOLAE LABIȘ"

La Suceava a început cea de-a 
treia ediție a Concursului de poezie 
„Nicolae Labiș", manifestare menită 
să descopere noi talente și să pro
moveze creația patriotică inspirată 
din marile realizări ale poporului 
nostru. Concursul se adresează tine
rilor poeți din întreaga țară care nu 
au depășit vîrsta de 25 de ani și care 
n-au publicat volume de versuri.

Ca și în edițiile precedente, zilele 
de încheiere a concursului — prevă
zute pentru ultima săptămînă a lunii 
iulie — vor prilejui organizarea unor 
ample manifestări culturale (seri li
terare, recitaluri de versuri, întîlniri 
cu scriitorii) la Suceava, Mălini și 
Fălticeni.

(Agerpres)

* teatre *

Volume omagiale 

sub semnul
unei prodigioase 

activități publicistice

SECOLUL 20 -
un deceniu de apariție

• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Travlata — 20.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Mie : Cum se Jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul „C. L Nottara” (sala 
Studio) i Cînd luna e albastră — 
20.
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău”) : Revista la vo
lan — 20; (la Teatrul de vară „23 
August") : Floare de cactus — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul Infern 
— 19,30; (la grădina „Boema") : La 
(rădina „Cărăbuș” — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe — 19,30.
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17,30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limbă maghiară
• Actualitatea în imagini
• Emisiune literară „Auro
ra". Înflorirea literaturii 
maghiare din Republica So
cialistă România. Aniversarea 
revistei „Utunk" — 25 de ani 
de la înființare. Fragmente 
din programul literar-artis- 
tic organizat la Cluj cu par
ticiparea unor scriitori de 
prestigiu din București, Cluj, 
Tîrgu Mureș, Timișoara.

18,90 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto • Cum șl 
unde se parchează : cum se 
respectă indicatoarele de 
oprire șl parcare interzisă ; 
indicatoare amplasate în 
locuri nepotrivite parcării ; 
fantezia unor conducători 
auto • Salon auto • Infor
mații rutiere.

18,50 Timp și anotimp în agricul
tură • La ordinea zilei : se
cerișul. Reportaj din unitățile 
care au trecut la recoltare în 
timpul optim • Tabăra de 
vară — pășune organizată. 
Reportaj filmat în județul 
Argeș. Consultație economi
că — Avantajele concentrării 
și specializării producției. 
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnalul de seară • Sport.

19,15
19,20
19,30
20,10 15 minute despre sănătatea
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La revedere, prietene : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3703); 20.15 (seria de bilete
— 3704).
• Hello, Dolly : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• în arșița nopții : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14.
• Esop : CAPITOL — 16,30; 18,45; 
21.
• Din nou despre dragoste ; CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• < 100 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15, FESTIVAL — 9,15; 12; 15,30; 
18,15; 21, FEROVIAR — 9,15; 12; 
15,15; 18; 20,45, EXCELSIOR — 9,30; 
12,15; 15,15; 18; 20,30, MODERN — 
8,45; 11,30; 44,15; 17; 20, la grădină
— 20,30, STADIONUL DINAMO —
20.30.
• SprIJlnlți-1 pe șerif : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GRĂDINA DOINA — 20,30, 
GRĂDINA CAPITOL — 20,15.
O O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA
— 9; 12,30; 16, la grădină — 20,15, 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20.15, GRĂDINA FESTI
VAL — 20,30.
• Haiducii lui Șaptecai Zestrea 
domniței Ralu : LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Regele Lear : DOINA — 11,90; 
16; 19,30.

?Apa ca un bivol negru : TIM- 
URI NOI — 9—17 în continuare.

• Program de filme documentare x 
TIMPURI NOI — 18,45; 20,15.
• Iubire : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
• Facerea lumii x DACIA — 8,45— 
20 în continuare, MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Escroc fără voie — 9, Expre
sul colonelului von Ryan — 10,30; 
12,30; 14,30, Topkapî — 16,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Dă-1 înainte cowboy î GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
20.30.
• Și caii se împușcă, nu-i așa T : 
BUCEGI — 15,15; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Printre colinele verzi : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Domiciliul conjugal x ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
UNIREA — 16; 18,15, la grădină —
20.30, POPULAR — 15,30; 18; 20,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Cel trei care au speriat Vestul : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
20.15.
• Sunetul muzicii l DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19,15.
• Serata x COSMOS — 15,30; 18;
20.15, FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
• Elefantul Slowly : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20, FLOREASCA — 16; 
18,15; 20,30.

? Secretul din Santa Vittoria x 
ACEA — 16; 19.

• Mihai Viteazul : CRÎNGAȘI — 
15; 19, VITAN — 16, la grădină — 
20,15.
• Cazul C.L. : VOLGA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : FLACĂ
RA — 15,30; 19, VIITORUL — 16; 
19,30.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : MUNCA — 16; 18; 20.
• Ultima relicvă x LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

9,15;
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Noi premiere cinematografice: ZZC O RT U L R O S U"

Coproducție U.R.S.S.—Italia. Cu : Claudia Cardinale, Sean Connery, Peter Finch, Hardy Kruger, Do
natos Banionis. Regia : Mihail Kalatozov. '

dv. Leacul sedentarismului, 
obezității șl suprasolicitării 
nervoase. Invitatul emisiunii 
dr. Ion Drăgan ; prezintă dr. 
A. Profeta ; redactor Tereza 
Budura.

20,25 Antologia umorului • Peti
ția, de Tudor Mușatescu, în 
interpretarea actorilor : Val 
Săndulescu, Petrică Vasiles- 
cu, Candid Stoica, Mișu Stan 
O Negustorul de ochelari, de 
Tudor Arghezi, în Interpre
tarea actorilor : Gilda Mari
nescu, Ștefan Tapalagă, Cor
nel Vulpe. Redactor George- 
ta Postolea. Scenografia Vir
gil Luscov și Cornel Ionescu. 
Regia de montaj Emilia An- 
dreescu. Regia artistică San
da Mânu.

21,00 Interpretul săptămînii : Doi
na Badea.

îl,20 Cadran internațional. Comen
tarii, documentare, reportaje 
din actualitatea internațio
nală.

22,00 Opinia dv. Ce, cît și 
traducem ?

22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

cum

su-20,10 Punct-Contrapunct. Din 
mar : • Tableta : „Valoarea 
științei" poartă semnătura 
acad. Grigore Moisil q „Pli
nea noastră cea de toate zi
lele" — reportaj-anchetă des
pre meseria de brutar $ Măr
turisiri : Dan Iordăchescu 
despre identificarea artistului 
cu rolul de pe scenă.

21,05 Film artistic : Salvatore Giu
liano. Filmul regizorului ita
lian Francesco Roși între
prinde o radiografie a con
tradicțiilor sociale și națio
nale din Sicilia.

„IU B I R
Un film rar, prețios, dintre acelea 

care-și propun să vorbească simplu, 
direct, adevărat despre om. Un film 
în care sentimentele și gîndurile sînt 
rostite discret, ca o confidență, ast
fel încît nimic, nici o stridență nu le 
poate tulbura semnificația. Un film 
calm, fără atributele obișnuite ale 
„spectacolului", dar cu o încărcătură 
infinit mai spectaculoasă, pentru că 
izbutește să pătrundă în intimitatea 
psihologiei umane, nu se mulțumește 
să rămînă la suprafața întîmplărilor. 
Un film despre „iubire", dar nu o 
banală poveste de iubire, ci un film 
profund și grav despre iubirea față 
de om. Un film despre onoare, des
pre recunoștință și nerecunoștința, 
despre bunăvoință și asprime, despre 
mărinimie sufletească. Un film des
pre demnitate. Pe scurt, un film. Mai 
exact, filmul unei drame : „Iubire", 
o producție de prestigiu a cinemato
grafiei din țara vecină și prietenă, 
R.P. Ungară.

O dramă fără urmă de ostentație 
dramatică. Nici unul din personajele 
principale ale filmului nu-și poartă 
drama ca stindard. Dar fiecare o tră
iește. Acțiunea se petrece cu mulți 
ani în urmă. O femeie își așteaptă 
soțul aflat în închisoare dintr-o învi
nuire nedreaptă, și înfruntă vicisitu
dinile unei existențe dure, suspiciu
nile și indiferența cunoștințelor. O 
femeie înfruntă cu demnitate viața,

fără a-și pierde puterea și credința 
în adevăr, fiind obligată în același 
timp să ascundă adevărul tragic soa
crei muribunde, pentru a-i întreține 
acesteia speranțele, dorința de viață, 
visurile, pentru a-i ușura acesteia ul
timele zile de viață.

Acesta este filmul, dar „povestea" 
în sine nu constituie decît un punct 
de plecare pentru ceea ce autorii pe-

carnet 
cinematografic

liculei izbutesc să realizeze într-un 
mod deosebit de convingător ; relația 
sinuoasă, dramatică, cu atîtea fațete 
— care sînt ale sufletului omenesc — 
dintre cele două femei.

Scriitorul Tibor Dăry a reunit, în 
scenariul filmului său, două cunoscu
te nuvele: „Iubire" și „Două femei", 
izbutind o substanțială simbioză. Cele 
două personaje feminine — interpre
tate magistral de două mari actrițe 
ale scenei și ecranului maghiar, sep
tuagenara Lilli Darvas și mereu tî- 
năra Mary Torocsik — conferă fil
mului forța unor trăiri profund ade-

\ 
\ 
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vărate. Autorii peliculei nu își 
axează atenția pe dezbaterea sau pe 
analiza evenimentelor ; ei lasă per
sonajele, pur și simplu, să-și destăi- 
nuie spectatorilor reacțiile, gîndurile, 
aspirațiile, într-un impresionant joc 
de nuanțe. Imagini reale și de vis, 
trecut și prezent, se întrepătrund, 
dialoghează, se succed într-un mon
taj deloc formal, tocmai pentru că 
autorii urmăresc un scop foarte lim
pede în compoziția dramatică a fil
mului : acela de a evidenția pregnant 
luminile și umbrele, psihologia per
sonajelor principale.

Poate că principalele virtuți ale 
acestei pelicule de mare sensibilitate 
se datorează scenaristului, substan
ței de adevăr și de viață pe care a- 
cesta a oferit-o regizorului. Poate că 
cele două mari actrițe au dat, din
tr-o dată, dimensiuni noi dramelor 
aduse pe ecran. In orice caz, și re
gizorul Caroly Makk a știut să se 
apropie cu multă pricepere de spiri
tul scenariului, realizînd un film de 
un umanism profund.

Distins recent cu premiul criticii 
la Festivalul de la Cannes — filmul 
maghiar „Iubire" nu este nicidecum 
un film demoralizant. Dimpotrivă, 
elogiul adus demnității transmite un 
puternic sentiment tonic, de încrede
re în forța morală a omului, în trium
ful adevărului.

Călin CALIMAN

Pregnantă retrospec
tivă a celor 120 de a- 
pariții de pînă acum 
— ultimele trei nume
re din acest an ale 
revistei Secolul 20 se 
constituie într-un im
presionant volum o- 
magial.

împlinirea unul de
ceniu de prestigioasă 
activitate este astfel 
peremptoriu marcată.

Ce a semnificat re
vista într-un plan mai 
vast al culturii noastre 
nu e greu de evaluat. 
Secolul 20 a fost con
cepută să împlinească 
un deziderat cultural 
major, să răspundă u- 
nor necesități spiritu
ale tot mai stringente 
în veacul nostru.

Explozia informați
onală, intensificarea 
schimburilor de bu
nuri spirituale, activi
zarea circuitului valo
rilor și a dialogului 
dintre literaturile na
ționale sînt fenomene 
caracteristice timpului 
nostru. Unor aseme
nea importante obiec
tive culturale le răs
punde, în spaWul nos
tru spiritual, concomi
tent cu un efort edito
rial de o amploare fă
ră precedent, și revis
ta Secolul 20 care, în 
răstimpul unul dece
niu de activitate, a a- 
dus o contribuție sub
stanțială la cunoaște
rea celor mai autori
zate voci ale literatu
rii și artei moderne. în 
salutul pe care i-1 a- 
dresează, alături de 
multe alte ilustre per
sonalități românești și 
străine — expresie e- 
I'oeventă a prețuirii de 
care se bucură revista

atît în țară cît și din
colo de hotarele ei — 
acad. Zaharia Stancu 
sintetiza sugestiv a- 
cest aport : „Cred că 
n-a existat scriitor 
important pe plan 
mondial, care să fi a- 
dus ceva nou și vred
nic de atentie in lite
ratura lumii de care 
Secolul 20 să nu se fi 
ocupat". într-adevăr, 
în paginile revistei au 
fost adaptate graiului 
nostru mesaje spiritu
ale dintre cele mai noi 
și mai semnificative 
ce se afirmă pe toate 
meridianele globului, 
au fost comentate și 
ilustrate, adeseori, prin 
inițierea unor numere 
speciale, școli și cu
rente literare, fenome
ne artistice contempo
rane de rezonanță uni
versală, privite în in
terdependența lor func
țională, în conexiunile 
adînci cu alte disci
pline creatoare.

Ultimele trei nume
re ale revistei confir
mă consecvența aces
tei orientări. Sînt 
prospectate arii spiri
tuale inedite, selectate 
scrieri și autori repre
zentativi pentru anu
mite tendințe creatoa
re europene sau de 
pe alte continente, e- 
vldențilndu-se o re
marcabilă amplitudine 
tematică.

Sub titlul „Cultură 
șl universalitate" re
vista publică o suîtă 
de texte clasice apar- 
ținlnd unei pleiade de 
cărturari români de la 
Ion Heliade Rădules- 
cu, Odobescu, Hasdeu, 
Maiorescu pînă la Ar

ghezi, Blaga, Vlanu, 
Călinescu, ce reliefea
ză sunetul distinct pe 
care-1 aduce cultura 
noastră în concertul u- 
niversal al valorilor 
artistice. Acestora le 
urmează studii și ar
ticole semnate de Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga. 
Dumitru Ghișe. Edgar 
Papu, Ștefan Aug. 
Doinaș, Nicolae Balo
tă, Geo Șerban, în care 
se subliniază vocația, 
deschiderea către u- 
niversalitate a litera
turii șl artei româ
nești. De altfel, aceas
ta ne îndreptățește să 
sugerăm ca, dezvol- 
tînd experiența acu
mulată în cei zece ani 
de apariție, revista să 
acorde și în continua
re toată atenția inter
pretării critice a ope
rei și gîndirii creato
rilor selectați din ma
rele patrimoniu al 
culturii universale, co
mentării lor din per
spectiva esteticii și 
concepției noastre des
pre rolul literaturii și 
artei în viața socie
tății.

Dincolo, așadar, de 
caracterul său omagi
al, volumul apare ca 
o încununare a efor
turilor de pînă acum 
și, într-un fel, ca o 
sintetizare a principa
lelor direcții ce confi
gurează concepția pu
blicistică a revistei a 
cărei aniversare o con
semnăm, dorind toto
dată Secolului 20 o 
fecundă longevitate 
care să-1 sporească 
prestigiul.

A. ANGHELESCU

UTUNK
Antologie retrospectivă

Florilegiul bogat, cu- 
prinzînd versuri selec
tate cu migală dlntr-un 
vast material risipit 
de-a lungul unui sfert 
de secol (1946—1971) 
în coloanele revistei 
culturale clujene Utunk 
volumul antologic E- 
vek Enekei — Cinte- 
cele anilor oferă citi
torului, înainte de toa
te, o retrospectivă cu 
multiple semnificații. 
Apărut în condiții gra
fice deosebite, de la 
punerea în pagină pînă 
la inserția ilustrațiilor 
în culoare. volumul 
înmănunchează, în or
dinea apariției, cîte o 
singură poezie din au
tori de diferite gene
rații, acoperind de 
fapt aproape toată a- 
ria poeziei maghiare 
din țara noastră. Un 
scurt cuvînt introduc
tiv, semnat de redac
torul șef al revistei, 
poetul Letay Lajos, a- 
trage atenția asupra 
dificultăților unei ase
menea întreprinderi, si
milare cu parcurgerea 
unei scurte, dar rodnice 
istorii literare, ce ilus
trează peisajul cultu
ral fecund al României 
socialiste. Poeți da 
prestigiu, ca Horvăth 
Imre, Măliusz Jâzsef, 
Kiss Jeno, Szemler 
Ferenc, Horvâth Ist- 
văn, Kănyădi Săndor,

Majtănyl Erik, Szilăgyl 
Domokos, Szâsz Jănos, 
Lăszloffy Aladăr, pen
tru a nu aminti decît 
pe cîțiva, sînt prezenți 
alături de o seamă de 
tineri scriitori pe care 
revista din Cluj i-a 
găzduit constant ori i-a 
sprijinit la debut. O 
pondere Importantă o 
au colaborările din de
ceniul 60—70, fapt
grăitor pentru evo
luția pozitivă con
semnată în ultimii ze
ce ani nu numai în 
poezie, ci și în întrea
ga noastră literatură. 
Sînt prezenți, astfel, în 
volum tineri poeți 
care și-au confirmat, 
prin plachetele care au 
urmat, debutul plin de 
făgăduințe : Magyar! 
Lajos, Szăkely Jănos, 
Csiki Lăszlâ, Păli La
jos, Balbgh Jâzsef și 
alții. Firește, prin în
săși structura ei, anto
logia nu are o unitate 
de ton și de proble
matică, ea Infățișîn- 
du-se, așa cum am a- 
rătat, ca un florilegiu 
de o mare diversitate 
tematică, întrunind sti
luri și modalități dis
tincte, care însă con
figurează o imagine u- 
nitară, a drumului as
cendent al poeziei găz
duite în coloanele re
vistei „Utunk".

Volumul cuprinde și

un însemnat număr de 
tălmăciri din stihurile 
poeților români, apă
rute de-a lungul anilor 
în săptămînalul clu
jean, — de la Bacovia, 
Arghezi și Blaga la 
Zaharia Stancu, Eu
gen Jebeleanu, Virgil 
Teodorescu, Ion Brad. 
Aurel Rău, Veronica 
Porumbacu, Tiberiu U- 
tan, Marin Sorescu, 
Ion Horea, Ana Blan- 
diana ș.a. — tălmăciri 
datorate unor scriitori 
Cu preocupări constan
te în transpunerea 
poeziei românești, ea 
Szemlăr Ferenc, Maj- 
tenyi Erik, DSrinczl 
Lăszld, Szăkely Jănos, 
Bodor Păi, Kiss Jenfi 
etc.

Adăugind la toate a- 
cestea bogatul mate
rial ilustrativ selectat 
de Szabd Tamas — 
sînt reunite reprodu
ceri în culoare după 
uleiuri și acuarele 
semnate de peste trei
zeci de cunoscuțl ar
tiști plastici, formind 
în fapt un restrîns al
bum în nota generală 
a florilegiuluî — pu
tem semnala cu bucu
rie un volum aniver
sar care are nu numai 
o valoare simbolică, ci 
și o evidentă utilitate.

Constantin 
OLARIU

Ședința secției de cultură a plantelor din cadrul 
Academiei de Științe Agricole și Silvice

Secția de cultură a plantelor din 
cadrul Academiei de Științe Agricole 
și Silvice a analizat miercuri stadiul 
actual al cercetărilor științifice efec
tuate asupra a două importante cul
turi pentru producția agricolă — 
sfecla de zahăr și griul de toamnă. 
Comunicările și dezbaterile au sub
liniat rezultatele cercetărilor pentru 
definitivarea tehnologiei de cultură 
irigată a sfeclei de zahăr care va fi 
pusă la dispoziția unităților agricole 
socialiste. în cursul acestui cincinal 
irigarea sfeclei se va extinde pe mai 
mult de 60 la sută din suprafața o- 
cupată de această valoroasă cultură. 
S-a apreciat, pe baza rezultatelor 
obținute, că producția de rădăcini și 
de zahăr la hectar se va putea du
bla. Participantii au scos în evidență 
necesitatea ca, în continuare, cerce
tările să fie intensificate pentru de
terminarea pragului op tun la care

rădăcinile ajung la un conținut ma
xim de zahăr, moment important 
pentru efectuarea recoltării și obți
nerea unui randament bun în fabri
cație.

în ceea ce privește cultura griu
lui, s-a arătat că întregul program 
de cercetare privind ameliorarea, 
agrotehnica, mecanizarea, combate
rea bolilor a fost realizat în labora
tor și cîmpuri experimentale. Rezul
tatele vor fi prezentate la consfătui
rea anuală a griului, pentru a fi a- 
plicate o dată cu însămînțările de 
toamnă. S-a subliniat că cercetările 
la griul de toamnă trebuie dezvoltate 
în direcția creării unor soiuri mal 
productive, mai rezistente la boli șl 
cădere, precum și în scopul îmbună
tățirii unor metode agrotehnice, în
deosebi în oonditii de irigare.

(Agerpres)
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Vizita ministrului industriei

a R. P. Chineze
Primirea la tovarășul llie Verdeț

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, llie Verdeț, a primit 
miercuri dimineața delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Chineze, condusă de Li Sui-cin, mi
nistrul industriei de mașini numă
rul 1, care ne vizitează țara.

La convorbire, desfășurată tntr-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
luat parte Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

Au fost prezenți Van Țen-iuan. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București, șl Țzai 
Sin-de, directorul Expoziției realiză
rilor în construcția socialistă a R. P. 
Chineze.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea relații
lor de colaborare și cooperare între 
industriile constructoare

a

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală tovarășul Habib Mohamed 
Kerim, secretar general al Partidu
lui Democratic al Kurdistapului din 
Irak, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită

La sosire, pe 
oaspetele a fost

în țara noastră, 
aeroportul Otopeni. 
întîmpinat de tova-

rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de

în Capitală
în 
ai

★

Miercuri dimineața, ministrul in- 
’y-ștriei construcțiilor de mașini, loan 

• ivram, împreună cu alți membri ai 
Colectivului de conducere al ministe
rului, a avut o întrevedere cu mem
brii delegației guvernamentale a 
R. P. Chineze, condusă de Li Sui-cin, 
ministrul industriei de mașini nr. 1.

Cu această ocazie au fost aborda
te probleme privind schimburile bi
laterale economice și tehnico-științi- 
fice în domeniul industriei construc
toare de mașini.

★
Conducătorul delegației guverna

mentale a Republicii Populare Chi-

partid.
(Agerpres)

Lucrările Reuniunii internaționale de experți UNESCO

din cele două țări și 
reciproce de mărfuri.

de mașini 
schimburilor IrEducația tineretului in spiritul păcii,

★

(Agerpres)

neze, Li Sui-cin, și 
afaceri ad-interim al 
la București, Van Țen-iuan, au ofe
rit miercuri un dineu în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Cornel 
Burtică, ministrui comerțului exte
rior, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

însărcinatul cu 
R. P. Chineze

(Agerpres)

respectului reciproc și înțelegerii intre popoare"

Miercuri după-amiază a sosit 
Capitală o delegație de activiști 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de Miloș Radoicln, secretar 
al Comitetului regional al Uniunii 
Comuniștilor din Voivodina, care vă 
face, la invitația C.C. al P.C.R., o 
vizită în schimb de experiență In 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de Ale
xandru Szabo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Stolchici, 
adjunct de șef de secție la Consiliul 
Economic, de activiști de partid.

Au fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

de automobile din U.R.S.S
Ministrul industriei de automobile 

din U.R.S.S., A. M. Tarasov, și spe
cialiștii care îl însoțesc în vizita în 
tara noastră au fost miercuri oas
peții Uzinei de piese auto din Sibiu. 
După ce au fost informați asupra 
profilului acestei unități, oaspeții, 
împreună cu cadrele tehnice ale în
treprinderii sibiene, au efectuat un 
fructuos schimb de păreri în proble
me privind industria de automobile.

în aceeași zi, delegația sovietică a 
vizitat orașul Brașov. La uzinele 
„Rulmentul" și Uzinele de tractoare, 
au fost prezentate procesele de fa
bricație, capacitățile de producție 
nou oonstruite, produsele recent asi-

milaite. Au fost vizitate, de aseme
nea, noi cartiere ale orașului, monu
mente istorice și de artă din locali
tate.

La amiază, Constantin Cir ți na, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Brașov al P.C.R., primarul mu
nicipiului, a oferit u-n dejun în 
onoarea oaspeților.

în timpul vizitei in județele Sibiu 
și Brașov, ministrul industriei de au
tomobile din U.R.S.S. și specialiștii 
sovietici au fost însoțiți de Ion Mo- 
rega, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor Colocviului româno - sovietic
La București au început, miercuri 

dimineața, lucrările Reuniunii inter
naționale de experți UNESCO — 
„Educația tineretului în spiritul 
păcii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare" — organizată de 
Comisia națională română pentru 
UNESCO, în colaborare cu Cen
trul de cercetări pentru problemele 
tineretului.

Participă : Marcel Hicter — Bel
gia, Jean Jossellin — Franța, Ettore 
Gelpi — Italia, Hironobu Shibuya — 
Japonia, Michel Samaha — Liban, 
Oumarou Kane — Niger, Ovidiu Bă- 
dina — România, Vargha Balazs —

Impresii de la Expoziția
realizărilor construcției socialiste
din Republica Populară Chineză

Pavilionul din Parcul Herăstrău 
găzduiește în aceste zile „EXPOZI
ȚIA REALIZĂRILOR CONSTRUC
ȚIEI SOCIALISTE DIN REPUBLICA 
POPULARĂ CHINEZĂ". Deschisă 
recent, ea este cea de-a treia mani
festare de acest fel a Chinei popu
lare la București și, totodată, cea 
mai reprezentativă și mai mare expo
ziție organizată de țara prietenă pes
te hotare în acest an.

Ce prezintă expozanții chinezi vi
zitatorilor români ? în esență — as
pecte din cele mai semnificative ale 
modului în care marele popor chinez 
traduce zi de zi în fapt înflăcăratele 
cuvinte înscrise ca un adevărat motto 
al expoziției pe fundalul clădirii : 
,,înooirdmdu-ne toate forțele și năzu
ind mereu înainte, să construim so
cialismul după principiul: mai mult, 
mai repede, mai bine și mai econo
mic!". Peste 3 000 de tipuri de produse 
diferite constituie tot atitea mărturii 
ale celor mai recente și mai semni
ficative realizări și succese obținute 
în diferitele ramuri ale industriei și 
ale agriculturii, în transporturi și co
municații sau în arta meșteșugă
rească, iar cîteva sute de mari foto
grafii oglindesc aspecte dintre cele 
mal variate ale muncii eroice desfă
șurate în toate domeniile revoluției și 
construcției socialiste de către harni
cul și talentatul popor chinez.

La loc de cinste, în jurul portrete
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Mao Tzedun, sint expuse 
fotografii imense înfățișînd momente 
ale primirii calde, prietenești din ca
drul recentei vizite întreprinse in Re
publica Populară Chineză de delega
ția de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, din alte 
vizite reciproce ale conducătorilor de 
partid și de stat chinezi și români.

Expoziția oferă o sugestivă imagi
ne a potențialului tehnico-științific 
înalt, a tehnologiilor moderne, a pro
gresului tehnic viguros șl multilateral 
ăl R. P. Chineze. Ancorarea în ma
rile cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice, aplicațiile electronicii, au
tomatizării, originalitatea concepțiilor 
și modului de soluționare a multor 
probleme de ordin tehnic superior îșl 
găsesc o vie oglindire în exponatele 
care înfățișează dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini, ra
mură care deține în expoziție 
locul principal. Un stand întreg este 
rezervat mașinilor-unelte : de alezat 
și frezat in coordonate, de rectificat 
(de diferite tipuri, inclusiv speciali
zate și complet automatizate), strun
guri. Alte cîteva — realizărilor de 
prestigiu din subramurile cele mal 
moderne ale construcției de mașini : 
electrotehnica, electronica, optica, 
mecanica fină. Se disting Îndeosebi 
microscopul electronic „DXA 4-10",

utilizat cu mult succes în investiga
rea tainelor microcosmosului (putere 
de mărire de pînă la 200 000 de ori) 
și microscopul metalografic „IX" u- 
tilizabil la temperaturi înalte, cu aju
torul căruia poate fi observat direct, 
pînă la 1 500°C, procesul de schim
bare a microstructurii metalelor și 
aliajelor, calculatorul electronic tran
zistorizat „DJS-7" și elegantul calcu
lator electronic de birou „BI.-107", 
instalația de televiziune industrială, 
bogata gamă de aparatură electro
nică fină de măsură, reglaj și con- 
troL centrala telefonică electronică 
pentru nave, instituții și între
prinderi, seismograful tranzistorizat 
cu bandă magnetică etc. La stan
dul cu articole de tehnică medicală 
(truse, aparate portabile) privirile 
vizitatorilor se opresc cu vădită emo
ție asupra fotografiilor care prezintă 
două realizări excepționale ale me
dicilor chinezi : recuperarea („lipi
rea") unui braț omenesc care fusese 
complet secționat într-un accident și 
miraculoasa vindecare cu ajutorul acu
punctura a unui caz de paralizie in
fantilă. In spațiul rezervat construc
țiilor de mașini reține, în sfîrșit, a- 
tenția și ingenioasa machetă a unui 
uriaș motor Diesel de 12 000 CP pen
tru vapoare.

Realizările industriei petroliere șl 
petrochimice sînt prezentate cu aju
torul unor imagini din marile rafi
nării ale Chinei populare, a nume
roase produse finite rezultate din 
prelucrarea țițeiului, a interesantei 
machete a bazinului petrolifer Dacin, 
„unde s-a realizat îmbinarea indus
triei cu agricultura și a orașului cu 
satul, ceea ce a creat condiții priel
nice atît produtției, cit și traiului". 
Este prezentă și industria 
Mesagerii ei : medicamente, 
plastice, îngrășăminte 
produse.

Vizitatorii pot face 
numeroase înfăptuiri 
siderurgice chineze prin intermediul 
unei game variate de exponate su
gestive și bine prezentate : tablă sub
țire, profile laminate feroase și nefe
roase, țevi sudate, sîrme și cabluri, 
diferite mostre și produse din oțeluri 
aliate superioare, rezistente la tem
peraturi înalte și inoxidabile, plăcuțe 
din aliaje dure pentru sculele așchie- 
toare etc.

O imagine a dezvoltării transpor
turilor o dau machetele și fotografiile 
unor cargouri construite în China, di
feritele autovehicule expuse, ca șl 
macheta" — la scara 1 : 400 — a im
presionantului pod de peste fluviul 
Ianțzî de la Nankin.

Marea varietate de produse agri
cole expuse constituie, fără doar și 
poate, o excelentă carte de vizită a 
agriculturii socialiste în plină înflori-

chimică, 
mase 

chimice, alte
cunoștință cu 
ale industriei

re a Chinei populare. Sînt amplu 
prezentate munca și realizările bri
găzii de producție a comunei popu
lare Dațai din județul Siian, provin
cia Șansi. în ceva mai mult de 10 ani, 
această brigadă a transformat vechiul 
cătun sărac și înapoiat Dațai într-un 
sat socialist nou, înfloritor. Pante 
pustii au fost fertilizate aici, deve
nind terenuri terasate cu producții 
constant înalte. Este un exemplu de 
migală, perseverență și tenacitate 
care găsește un larg ecou in rindu- 
rile țărănimii chineze. Sint prezenta
te, de asemenea, diferite realizări în 
fertilizarea dunelor pustii și în hidro- 
ameliorări. precum și o serie de uti
laje, instalații și mașini agricole.

Bogatele standuri ale industriei a- 
limentare și ușoare ilustrează diver
sificarea largă a acestor ramuri, în
cadrarea lor în procesul general de 
modernizare și, totodată, posibilitățile 
mereu mai ample de creștere a nive
lului de trai al poporului chinez. Pro
dusele alimentare — conserve, pește, 
băuturi, dulciuri, țigări, ceai etc. — se 
remarcă prin varietatea și înalta lor 
calitate, prin ambalajul în culori vii, 
extrem de atrăgător. Standurile și vi
trinele încărcate cu excelente articole 
metalice și electrotehnice de uz casnic, 
radioreceptoare, covoare, instrumente 
muzicale, ceasuri, articole de menaj, 
de voiaj și de sport, rechizite și pa- 
petărie, jucării, stofe, țesături de 
bumbac și mai ales de mătase, con
fecții și tricotaje, împletituri din paie 
de orez, obiecte din blănuri și din 
piele, aparate și articole fotografice, 
cristaluri, porțelanuri și ceramică în 
inegalabile desene și culori. Ca 
și broderiile din lină și mătase, nume
roasele grupuri statuare miniaturale 
sau obiectele de artă sculptate în jad, 
fildeș, piatră, lemn, lac, os, coral sau 
agată, inspirate din natură sau din 
basmele și legendele populare, care, 
împreună cu alte produse ale mile
narei arte tradiționale chinezești, 
constituie un autentic punct de atrac
ție al expoziției.

Prezentînd cu mult bun gust și în
tr-un mod atrăgător exponate semni
ficative, din care multe se exportă 
în numeroase țări ale lumii, Expo
ziția realizărilor construcției socia
liste din Republica Populară Chineză 
îi ajută pe vizitatorii din țara noastră 
să cunoască mai amănunțit cîteva din 
înfăptuirile recente ale poporului chi
nez în măreața operă de construire 
a socialismului, reușește să ilustreze 
munca sa eroică. Ea contribuie ast
fel la adîncirea apropierii dintre sta
tele noastre socialiste, dintre popoare
le celor două țări, la întărirea con
tinuă a prieteniei și colaborării mul
tilaterale româno-chineze.

Ungaria, și N. A. Kovalski — 
U.R.S.S., experți în problemele 
educației tineretului, precum și 
Thiery Lemaresquier, reprezentant 
al UNESCO. Iau parte, de aseme
nea, o delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist și invitați din unele 
instituții centrale din țara noastră.

Deschizînd reuniunea, prof. dr. do
cent Jean Livescu, membru cores
pondent al Academiei, vicepreședin
te al Comisiei naționale române 
pentru UNESCO, a subliniat că 
actuala manifestare continuă acțiu
nile întreprinse în ultimii ani de 
țara noastră în vederea îmbunătă
țirii sistemului educațional al tinere
tului, care trebuie să constituie un 
factor activ în menținerea păcii și 
securității mondiale, in crearea unui 
climat favorabil pentru extinderea 
cooperării în întreaga lume. Vorbito
rul a relevat, totodată, inițiativa 
României, din decembrie 1965, cind — 
la propunerea delegației noastre — 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat Declara
ția privind măsurile destinate pro
movării în rindurile tinerei genera
ții a idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare.

în continuare, Thiery Lemaresquier 
a transmis mesajul directorului ge
neral al UNESCO, in care se 
subliniază că reuniunea de la Bucu
rești face parte din programul pe 
termen lung adoptat la cea de-a 
XV-a sesiune a Conferinței generale 
UNESCO, în seopul realizării 
unor acțiuni pentru tineret, în spi
ritul cunoașterii și colaborării, al 
păcii și progresului social.

Reuniunea a ales ca președinte pe 
conf. dr. Ovidiu Bădina, iar ca vice
președinte pe Michel Samaha (Li
ban) și a aprobat ordinea de zi, pe 
care sînt înscrise rapoartele : „Par
ticiparea tineretului la opera de în
țelegere internațională și la menți
nerea păcii" și „Tineretul și mijloa
cele moderne de informare ; rolul a- 
cestora in educarea tinerei genera
ții ; participarea tinerilor la activita
tea mass-media".

Lucrările continuă.

Cronica zilei
cu tema „Perspective ale lărgirii relațiilor economice

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

25, 26 și 27 iunie. In țară : vreme în 
general instabilă. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
mai ales sub formă de averse, mai 
frecvente în nordul țării și în re
giunea muntoasă. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 si 17 grade, iar ma
ximele între 18 și 28 de grade. In 
București : vreme în general insta
bilă, cu cerul temporar noros. Averse 
de ploaie, mai ales în cursul după- 
amiezilor. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

Miercuri s-a încheiat vizita făcută 
în țara noastră de ministrul resurse
lor naturale și turismului din. Ecua
dor, Alfonso Aroya Robelly. în 
timpul șederii în țara noastră, oas
petele a vizitat Uzinele „1 Mai“ din 
Ploiești, Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria extrac
tivă de țiței și gaze dm Cîmpina. 
Rafinăria și Complexul petrochimic 
Brazi, precum și unele obiective 
ristice de pe Valea Prahovei.

Ministrul ecuadorian a avut, de 
semenea, întrevederi cu Bujor 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei. în timpul discuțiilor au 
fost examinate posibilitățile coope
rării economice între cele două țări 
în domeniul cercetării și exploatării 
petrolului din Ecuador și în alte do
menii.

Cu acest prilej, oaspetele a mulțu
mit, în numele său și al guvernului pe 
care îl reprezintă, pentru ospitalita
tea poporului român și ocazia ce î-a 
fost oferită de a cunoaște România, 
bogățiile și frumusețile

în aceeași zi, ministrul 
a părăsit Capitala.

★
între 14 și 22 iunie a.c. .. .

de specialiști ai Consiliului Național 
pentru Cercetare și Dezvoltare din 
Israel a făcut o vizită in România. 
Cu acest prilej s-au examinat, îm
preună cu specialiștii Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
posibilitățile de cooperare științifică 
și tehnologică între cele două păru 
și s-a constituit un comitet mixt de 
cooperare în 
încheiat un

în timpul 
liană a fost . 
Consiliului Național pentru 
și Tehnologie. Gheorghe Cioară,*

Miercuri s-a înapoiat în Capitală 
acad. Vasile Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste România, care intre 12 și 15 iu
nie a participat la cea de-a 41-a 
Adunare Generală a Băncii Regle
mentelor Internaționale, desfășurată 
la Basel.

Guvernatorul Băncii Naționale, în
soțit de Al. Oprea, vicepreședinte, au 
făcut, de asemenea, o vizită in 
Olanda, la invitația prof. J. 
președintele Băncii Centrale 
dei.

dintre România și Uniunea Sovietică"

tu-

a-
Ai-

ei.
ecuadorian

o delegație

acest domeniu si a fost 
protocol.
vizitei, delegația israe- 
primită de președintele 

Știință

Zijlstra, 
a Olan

*
Societatea de Cruce Roșie 

publica Socialistă România a acordat 
Republicii Kenya un ajutor constînd 
in medicamente pentru combaterea 
epidemiei de holeră din această țară.

din Re-

(Agerpres)
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Il-a :EXTRAGEREA a
29 16 24 

FOND DE PREMII
eare 402 077 lei report categ.

EXTRAGEREA I : 4 41 40 27 43 1

report categ. 1
44

NUMERELE EXTRASE
LA CONCURSUL NR. 25 

DIN 23 IUNIE 1971

FOND DE PREMII : 1 644 422 
din care 1 184 897 lei

FOND GENERAL DE PREMII
2 -172 333 lei din care 1 586 974 lei re
port.

DIN JUDEȚUL TULCEA

Servicii și produse

la nivelul exigențelor

ÎN COOPERATIVELE MEȘTEȘUGĂREȘTI

: 827 911 lei 
A.

din

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 18 IUNIE 1971 I
2 :EXTRAGEREA I : Categoria

1,70 variante a 52 354 lei ; categoria 
3 : 18,05 a 4 931 lei ; categoria 4 : 
16,50 a 5 394 lei ; categoria 5 : 137.55 
a 647 lei ; categoria 6 : 327,85 a 271 
lei.

REPORT CATEGORIA I: 112 509 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 
A : 1 variantă (lO’/o) a 71 516 lei ; 
categoria B : 4 a 17 879 lei ; catego
ria C : 3,85 a 8 081 lei ; categoria _D : 
24,70 a 2 895 lei ; categoria 
a 2 591 lei ; categoria F : 
1591 lei.

E : 27,60
44,95 a

AMBELE EXTRAGERI :
Z: 1384,85 variante a 100

Categoria 
lei

în ultima vreme, în județul 
Tulcea s-au înființat noi secții 
și ateliere in unitățile prestatoa
re de servicii către populație, 
s-au reutilat cele existente și 
au fost încadrate cu personal 
calificat. în majoritatea comune
lor și în localitățile din Delta 
Dunării funcționează secții spe
cializate. care oferă aproape 
toate genurile de servicii : de la 
frizerie, coafură, ceasornicărie si 
croitorie pină la construcții și 
reparații automoto.

O discuție purtată la U.J.C.M. 
Tulcea cu președintele uniunii. 
Constantin Cristu, Rafael Mar
gulis, șeful serviciului plan, și 
contabilul șef Ion Stoicescu a 
scos în evidentă preocuparea 
pentru dezvoltarea rețelei unită
ților prestatoare de servicii. în 
ultima vreme, de pildă, au fost 
înființate la cooperativele „U- 
nirea" și „Delta" din Tulcea, 
precum și la cooperativele din 
Macin, Babadag, Topolog, Ca- 
simeea, Isaccea și Smîrdan noi 
unități : confecții din piele, bro
derie, lenjerie, bijuterii, tîmplă- 
rie, automoto. La sfirșitul acestei

luni va lua ființă o nouă coo
perativă profilată pe activități 
de prestări și reparații în con
strucții, a cărei arie de extindere 
și deservire vizează și localită
țile din Delta Dunării.

în primele 5 luni din acest an 
toate cele 4 unități apartinînd de 
U.J.C M. Tulcea și-au îndepli
nit planul la toți indicatorii. în 
aceeași perioadă nu s-a primit 
nici un refuz de calitate pentru 
mărfurile destinate pieței ex
terne.

Pentru desfacerea proauselor 
proprii, in afara celor 13 maga
zine existente în județ, în ctt- 
rînd va mai fi deschis un maga
zin modern la Sarichioi și alte 
două la Jurilovca si Niculițel, 
iar in perioada sezonului estival 
vor funcționa tonete speciale și 
un magatin cu articole de arti
zanat cu 20 la sută reduceri la 
prețuri pentru turiștii care vizi
tează Tulcea și Delta Dunării.

T. OANCEA
corespondentul „Scînteii

Miercuri au luat sfirșit la Bucu
rești lucrările Colocviului româno- 
sovietic cu tema „Perspective ale 
lărgirii relațiilor economice dintre 
România și Uniunea Sovietică".

în ultima parte a lucrărilor au fost 
prezentate comunicările : „Probleme 
ale dezvoltării cooperării economice 
dintre România și Uniunea Sovie
tică" de Nicolae Belii, șef de sec
ție la Institutul de cercetări econo
mice, și Iordache Ionescu, consilier 
la Comisia guvernamentală de cola
borare și cooperare economică și teh
nică, „Probleme ale cooperării teh- 
nico-științifice a țărilor socialiste" 
de A. N. Bîkov, șef de sector la 
Institutul de economie a sistemului 
mondial socialist al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., „Intensificarea 
schimburilor tehnico-științifice din
tre România și Uniunea Sovietică", 
de Radu Negru și Alexandru Dră
guț, consilier la Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, „Căile 
și metodele de perfecționare a me
canismului relațiilor de comerț exte
rior al țărilor socialiste", de V. M. 
Sastitko, șef de sector la Institutul 
de economie a sistemului mondial 
socialist, „Schimburile comerciale

româno-sovietice", de Costin Mur- 
gescu, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
și Traian Silea, șef de oficiu la In
stitutul pentru studierea conjunctu
rii economice internaționale.

Reuniunea a prilejuit un fructuos 
schimb de idei și opinii între eco
nomiști în vederea precizării unor 
concepte teoretice utile practicii și 
dezvoltării cooperării economice ro
mâno-sovietice. Au fost evidențiate 
totodată noi posibilități, forme și 
metode de extindere a schimburilor 
și colaborării dintre cele două țări 
în domeniile economic, științific șl 
tehnic, corespunzător principiilor ge
nerale care stau la baza relațiilor 
dintre statele socialiste. Totodată a 
fost relevat faptul că întîlnirea de 
la București a contribuit la lărgirea 
contactelor dintre oamenii de știință 
și economiștii celor două țări, în ca
drul relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vlntul prof. Mihail Levente, direc
torul Institutului de cercetări econo
mice al Academiei de științe sociale 
și politice.

(Agerpres)

Prin Decret al Consiliului de Stat 
s-a conferit Ordinul „Tudor Vladi- 
mirescu" clasa I academicianului 
Sava Ganovski, președintele Birou- 

Adunării Populare a R. P. Bul-lui

garia, pentru contribuția la întărirea 
șl dezvoltarea relațiilor 
dintre poporul român 
bulgar.

de prietenie 
și poporul

(Agerpres)

0 mare fabrică de rulmenți
in construcție la Alexandria

dimineața s-a deschis la 
șantierul de construcție

Miercuri 
Alexandria , 
a fabricii de rulmenți. Obiectiv de 
mare importanță al planului cincinal 
1971—1975, noua fabrică, a treia din 
țară cu acest profil, va produce în 
1973 primele 12 milioane de rulmenți, 
iar la intrarea în funcțiune cu întrea
ga capacitate, în 1975, va realiza anual 
cite 30 milioane rulmenți.

La festivitatea deschiderii șantieru
lui au luat parte Marin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R., Alexandru Măr-

ln- 
re- 
co-

găritescu, adjunct al ministrului 
dustriei construcțiilor de mașini, 
prezentanți ai Întreprinderilor de 
merț exterior „Industrialimport" șl 
„Tehnoimport", ai fabticilor de rul
menți din Bîrlad șl Brașov.

Au participat, de asemenea, Iwao 
Ikeda, președintele grupului de firme 
Koyo-Seiko din Osaka-Japonia, șt 
specialiști ai acestei firme furnizoare 
a unei părți din utilajele cu care va 
fi înzestrată fabrica de rulmenți Ale
xandria.

(Agerpres)
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în acest dublu meci de 180 de mi
nute repartizate în două manșe, Di
namo a învins pe Metalul cu scorul 
general de 5—2. Ieri n-a mai fost loc 
pentru surprize. Dinamo a intrat în 
formație completă, n-a lipsit nici 
Lucescu, nici Radu Nunweiller, a fost 
prezent pînă și fratele mai mare, Ion 
Nunweiller, restabilit cu rapiditate 
după binecunoscutul accident. în ase
menea condiții, Dinamo a luat de la 
început meciul pe cont propriu și — 
în pofida unei replici meritorii din 
partea echipei metalurgiștilor — s-a 
impus autoritar, întîi, ca dominare 
teritorială, apoi, și ca scor. La pauză 
însă, rezultatul era numai de 1—0, iar 
acest gol fusese înscris din penalti 
de către Dumitrache (min. 28). La o 
acțiune în careu a acestuia, un apă
rător, mai de voie, mai de nevoie, 
jucase mingea cu mina. Pînă Ia mar
carea golului și după aceasta avu
seseră loc faze excelente la poarta 
Metalului încheiate cu șuturi și lo
vituri de cap la care participaseră 
pină și fundașii metalurgiști, firește, 
în disperare de cauză (au fost pe 
punctul de a fi Înscrise două auto
goluri). Dintre momentele cele mai 
pasionante ale primelor 45 de minu
te notăm „bara" lui Dinu printr-o 
lovire a mingii cu călcîiul și trimi
terea ei peste cap (!), cursele repetate 
ale lui Dumitrache (de două ori a scos 
portarul dintre buturi, dar balonul 
s-a strecurat pe lingă bară), precum 
și un șut direct al mingii în zbor, 
lovitura fiind executată în cădere. 
Toate acestea anunțau reușitele din 
repriza secundă. Dar pînă la mărirea 
scorului, dinamoviștii aveau să tre
mure. imediat după pauză, la două 
incursiuni ale adversarilor lor, de pu
țin ratate in faza de finalizare ! Apoi 
a venit minutul 61 cu un dribling 
prelungit al lui Lucescu, urmat de 
un corner, din a cărui executare Săl- 
ceanu a marcat : 2—0. De la două 
goluri, atacul dinamovist a trecut re
pede la... patru ! în numai cinci mi
nute, Radu Nunweiller și Dumitrache, 
ambii prin realizări mai mult de or
din personal, au înscris fiecare cite 
un punct splendid. Golul metalurgiș
tilor a căzut In minutul 84, iar oortina

s-a tras după punctul înscris de Doru 
Popescu (5—1). De fapt, spectacolul 
îl încheiase tot Dumitrache printr-o 
minge șutată în bara transversală, cu 
o clipă înaintea marcării ultimului 
gol.

Valeriu MIRONESCU

Steaua a început meciul său cu Uni
versitatea într-un ritm care arăta că 
fotbaliștii bucureșteni nu considerau 
de loc „jucată" această a doua manșă 
a semifinalei „cupei" prin acel 2—2, 
realizat la Cluj. Combinațiile bucu- 
reștenilor, de mare subtilitate, erau 
purtate într-o viteză amețitoare, și 
apărarea studenților nu reușea de loc 
să se interpună pe direcția acțiuni
lor ofensive construite de Tătaru, Ior
dănescu, Naom și ceilalți, fiind de
pășită aproape la fiecare fază. Pantea 
a ratat in primul minut, Dumitriu l-a 
imitat două minute mai tîrziu. Anca, 
singurul dintre clujeni ce nu voia să 
„admită" diferența de joc dintre for
mația sa și adversari, a încercat in 
minutul 5 o acțiune solitară, care l-a 
dus pînă în apropierea porții lui 
Haidu, unde a ratat.

în minutul 11, Dumitriu III a avut 
una dintre sclipirile marelui său ta
lent (nefructificat însă) și de la 25 de 
metri a șutat necruțător, direct în 
colțul stîng (sus) al porții lui Mol
dovan. Seria celor patru goluri ale 
Stelei începuse, dar puțini erau cei 
care credeau că, și în continuare,

Steaua va rupe într-atît echilibrul In
cit partida va fi o simplă formalitate 
sau, mai bine zis, doar încă un prilej, 
pentru tinerii fotbaliști care o alcă
tuiesc, să-și demonstreze talentul, cu
noștințele tehnice și tactice. în min. 
15, Pantea a profitat de o eroare a 
portarului Moldovan (acesta a scăpat 
balonul din mîini) și a înscris cel de 
al doilea gol. Dar „performanța" sa din 
acest meci am înregistrat-o mai tîr- 
ziu (min. 35), cind a reușit să rateze 
două goluri într-un singur minut. 
Pînă aici, însă și după, cei aproape 
15 000 de spectatori de pe Stadionul 
Republicii au petrecut (fotbalistic, 
vorbind) din plin, urmărind plăcerea 
de a juca și reușitele acestei tinere 
formații care este Steaua. După 
pauză, atenția majorității oamenilor 
din tribune a fost captată de Aelenei, 
intrat în locul lui Iordănescu. El a 
creat faza din care a marcat Vigu 
(min. 50) și a înscris golul patru 
(min. 78), dintr-o centrare foarte fru
moasă a lui Pantea. După golul al pa
trulea, partida s-a stins brusc, scă- 
zînd și ca ritm și ca valoare.

Despre echipa clujeană, puține 
vinte, pentru că puțin a jucat și 
Manifestînd aceleași carențe de
din fizic ca și în meciul cu Dinamo, 
de duminică, Universitatea Cluj n-a 
putut „sta în picioare" decît cîteva 
minute, fiind apoi depășită din toate 
punctele de vedere. 
Steaua s-a calificat în 
României", învingînd 
Cluj cu scorul general 
în primul meci).

DUPĂ PRIMA ZI a meciului triun
ghiular de atletism România—Fin
landa— R.S.S. Estonă, care se desfășoa
ră la Helniski pe stadionul olimpic, 
atleții români conduc cu 54—51 punc
te în fata celor finlandezi, în timp 
ce echipa Finlandei este în avantaj 
cu 62—49 față de echipa estonă. O 
comportare bună au avut din echipa 
română săritorii în înălțime Șerban 
loan și Csaba Doza, clasați pe locu
rile 1—2 cu același rezultat : 2,14 m. 
Viorel Suciu a cîștlgat proba de 110 
m garduri cu timpul de 13” 9/10, iar 
Mircea Neamțu a trecut primul linia 
de sosire la 1500 m plat, cronometrat 
cu 3’46’’ 1/0 Proba de 10 000 m a 
revenit finlandezului Seppo Tuoml- 
nen în 28’17” 2/10. în proba de arun
care a ciocanului, pe locul intri s-a 
clasat Miettinen (Finlanda) — 64,38 
m, urmat de Schneider (România) — 
63.32 m.

TENISMANUL ROMAN ION TI
RIAC s-a calificat pentru turul trei 
al probei de simplu bărbați din ca
drul turneului de la Wimbledon. în 
turul doi, Ion Tiriac l-a întîlnit pe 
jucătorul neo-zeelandetz Brian Fair
lie, pe care l-a învins In patru se
turi : 6—3, 6—3, 7—9, 8—6. Favoritul 
nr. 1 al concursului, australianul 
Rod Laver, l-a eliminat cu 6—8, 6—3, 
6—2, 7—5 pe sud-africanul Ray
Moore, iar americanul Arthur Ashe 
a dispus cu 6—4, 6—4, 6—4 de fran
cezul Patrick Proisy.

cu-
ea.
or-

„Aconto" la etapa a XXX-a

F. C. ARGEȘ
La Pitești, intr-un meci contînd 

pentru ultima etapă a campionatului 
diviziei A la fotbal, echipa locală 
F. C. Argeș a dispus cu scorul de 
2—0 (0—0) de Petrolul Ploiești. Go-

Și, astfel, 
finala „Cupei 
Universitatea 
de 6—2 (2—2,

Valentin PAUNESCU

PETROLUL 2-0
lurile au fost marcate de Pigulea în 
minutele 64 și 84. In minutul 55, Fră- 
țilă (F. C. Argeș) a ratat o lovitură 
de la 11 m.

DUPĂ 11 RUNDE ÎN TURNEUL 
INTERNATIONAL DE ȘAH AL 
ROMÂNIEI, pe primul Ioc se află 
Hennings (R.D. Germană) cu 6,5 
puncte (1), urmat de Ghizdavu (Ro
mânia) — 6 puncte (1), Boboțov 
(Bulgaria) — 6 puncte etc. în runda 
a 11-a, Cfocîltea a pierdut la Bo
boțov. depășind timpul de gîndire 
în poziție cîștigată. Jansa l-a învins 
pe Svdor, Ghindă a cedat la Ribll, 
Iar Garcia a remizat cu Bukici Res
tul partidelor s-au Întrerupt.

CAMPIONAȚELE EUROPENE DE 
HALTERE au continuat la Sofia cu 
Intreceri'e categoriei ușoară. Titlul 
de campion a revenit polonezului 
Baszanowski — 450 kg la totalul ce
lor 3 stiluri. Pe locul doi s-a clasat 
compatriotul său Kaczmarek — 435 
kg, iar pe locul trei sportivul ma
ghiar Matey — 432,500 kg. După cea 
de-a patra zi a campionatelor, In 
clasamentul pe țări conduce Polonia 
— 32 puncte, urmată de Ungaria — 
20 puncte, Bulgaria — 12 puncte, 
U.R.S.S. — 10 puncte, România — 4 
puncte. Suedia — 3 puncta.



Forțele guvernamentale 
dețin controlul in Bolivia

LA PAZ 23 (Agrepres). — Forțele guvernamentale, sprijinite de 
formațiunile înarmate ale muncitorilor, studenților și țăranilor, consti
tuite la chemarea sindicatelor și organizațiilor de masă, dețin controlul 
în Bolivia, unde elementele de dreapta au încercat să organizeze o lovitu
ră de stat. Unități ale armatei, forțelor de securitate și miliției populare 
au fost amplasate în punctele strategice ale orașului La Paz și asigură 
paza instituțiilor publice.

După cum s-a mai anunțat tn 
cursul zilei de marți, în ciuda ac
țiunilor provocatoare ale elemente
lor de dreapta, a fost instalată, în 
clădirea Parlamentului, Adunarea 
populară — organism de largă re
prezentare a organizațiilor sindicale 
și de masă, creată la 1 mai a.c. din 
inițiativa Centralei muncitorilor bo
livieni — C.O.B., cea mai mare 
uniune sindicală din țară. Repre
zentanții C.O.B. dețin, de altfel, 132 
de mandate din totalul de 220.

Potrivit documentului de consti

SENATUL AMERICAN A ADOPTAT

Un amendament privind retragerea 
trupelor S. U. A. din Vietnam

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță că 
„într-o ședință istorică, consacrată 
unei serii de formule privind retra
gerea trupelor S.U.A. din Indochina, 
Senatul a aprobat, cu 57 voturi pen
tru și 42 contra, un amendament 
prezentat de senatorul democrat 
Mike Mansfield". Acesta prevede: 
negocieri imediate cu Vietnamul de 
nord, în vederea unei încetări a fo
cului ; negocieri asupra unei retra
geri planificate, tn etape, a trupelor 
S.U.A. din Vietnam, „culminînd cu 
retragerea totală a trupelor și elibe
rarea tuturor prizonierilor în decurs 
de nouă luni". Agenția France Presse 
adaugă : prin votul lui, Senatul a 
provocat o înfrîngere severă și ne

Denunțarea unor planuri ale regimului 
marionetă de la Pnom Penh

într-o declarație difuzată de A- 
genția cambodgiană de știri, Hu Nim, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Frontului Național 
Unit al Cambodgiei (F.U.N.K.), mi
nistru pentru propagandă și informa
ții în Guvernul Regal de Uniune Na
țională, a denunțat „planurile regi
mului marionetă de la Pnom Penh do 
a elabora o falsă constituție și de a 
pregăti înscenarea așa-zîselor ale
geri parlamentare". Administrația

?' f. g. Opinii 
normalizării relațiilor
BONN 23. — Corespondentul Ager

pres, M. Moarcăș. transmite : Pro
blema normalizării relațiilor între 
R. F. a Germaniei și R. P. Chineză 
face de mult timp obiectul unor am
ple comentarii ale presei vest-ger- 
mane. Relevînd că „recunoașterea 
realităților constituie o premisă a 
unei politici eficiente in lumea con
temporană", ziarul „Neue Ruhr Zei- 
tung" scrie : „orice om politic lucid 
este obligat să recunoască faptul că, 
In prezent, și tot mai mult în viitor, 
problemele majore ale lumii contem
porane nu pot fi rezolvate fără parti
ciparea Chinei populare. A neglija 
acest imens stat și a nu lua in con-

PENTRU PREGĂTIREA SI CONVOCAREA Cil MAI
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GRABNICĂ A CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE
OPINII ALE PARTICIPANȚILOR LA CEL DE-AL TREILEA COLOCVIU 

In problemele securității și cooperării in europa

Cel de-al treilea colocviu european care t-a desfășurat recent la 
București tub auspiciile Asociației de Drept Internațional și Relații 
Internaționale din România a scos larg in evidență necesitatea inten
sificării pregătirilor pentru convocarea Conferinței pentru cooperare 
și securitate in Europa. In convorbirile avute cu participanta la co
locviu despre unele aspecte ale complexei probleme a securității 
europene, aceștia au subliniat convingerea lor că discuțiile prilejuite 
de reuniunea de la București constituie o contribuție reală, un aport 
constructiv la crearea condițiilor pentru reunirea cit mai grabnică a 
conferinței general-europene.

RELAȚIILE DINTRE TOATE 
STATELE CONTINENTULUI 
— CONSTRUITE PE PRINCI

PIILE CARTEI O.N.U.

DJURO NINCIC, ambasador 
tn Secretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe al R.S.F. Iu
goslavia i

„Colocviul de la București a per
mis să se constate, încă o dată, pro
gresele realizate în acești ultimi ani 
pe calea destinderii și cooperării în 
Europa. în acest cadru, ideea unei 
conferințe asupra securității, con
cepută ca o adunare democratică, în 
care toate țările europene vor pu
tea să participe activ, pe picior de 
egalitate, s-a bucurat de o largă ade
ziune. Este important ca acum să se 
facă pași concreți spre atingerea 
acestui obiectiv, să se treacă la pre
gătiri mai active în scopul asigu
rării succesului conferinței. In acest 
sens, am dori ca contactele multi
laterale — sugerate de guvernul fin
landez — cu participarea tuturor ță
rilor interesate, să înceapă cît mai 

tuire, membrii acestui organism vor 
analiza și își vor expune punctul de 
vedere asupra politicii promovate 
de guvernul generalului Juan Jose 
Torres ; ei vor sprijini ,,toate măsu
rile revoluționare, de eliberare na
țională, antifasciste și antiimperia- 
liste". în același timp, se spune în 
document, Adunarea populară „se 
va opune actelor guvernamentale 
străine de interesele poporului său 
care se vor abate de la actualul 
proces revoluționar".

așteptată președintelui Nixon, care 
refuză să fixeze o dată-limită pen
tru prezența trupelor americane în 
Vietnam. Este, totuși, vorba maj cu- 
rînd de o victorie simbolică decît re
ală, deoarece, pentru a avea putere 
de lege, amendamentul aprobat de 
Senat trebuie aprobat, de asemenea, 
de către Camera Reprezentanților, 
lucru considerat foarte improbabil 
de toți observatorii.

★
WASHINGTON. — Președintele 

Nixon a hotărît să pună la dispoziția 
Congresului cele 47 de volume de 
documente secrete privind participa
rea americană la războiul din Indo
china.

Lon Noi — Sirik Matak, din ce In ce 
mai izolată pe plan internațional și 
frămîntată, totodată, de contradicții 
interne acute, urmărește prin aces
te acțiuni să înșele opinia publică 
și să dea o aparență de legalizare re
gimului de teroare pe care l-a insti
tuit la Pnom Penh, lipsind populația 
de drepturile elementare — a arătat 
Hu Nim.

(Agerpres)

în favoarea 
cu R. P. Chineză

siderație influența pe care el o exer
cită asupra evoluției politice inter
naționale înseamnă nu numai lipsă 
de clarviziune, ci si o greșeală poli
tică fundamentală".

R. P. Chineză are o pondere tot 
mai mare nu numai în Asia, cl în 
întregul context politic internațional- 
scrie „Die Welt". „Bonnul are legă
turi comerciale ou Pekinul, mențio
nează, la rîndul său, „Kolner Stad- 
tanzeiger". Adept al recunoașterii 
realităților, guvernul federal nu va 
putea să nu grăbească extinderea •- 
cestor legături din sfera economicu
lui in sfera politicului".

curînd posibil. Aceste contacte vor 
avea ca scop să definească proce
durile și conținutul conferinței ; 
chestiunea locului de desfășurare a 
acesteia nu mai ridică, după cum 
este cunoscut, nici o problemă. Un 
acord se conturează deja și în pri
vința conținutului, îndeosebi în le
gătură cu două teme principale. Una 
dintre acestea ar fi definirea prin
cipiilor pe care ar urma să se con
struiască relațiile dintre statele eu
ropene. Pînă în prezent, se știe, nu 
există o unanimitate in ce privește 
natura și interpretarea respectivelor 
principii. Noi sîntem de părere că 
este vorba de toate principiile Cartei 
Națiunilor Unite aplicate Ia relațiile 
dintre toate statele europene. Con
ferința ar urma apoi să stimuleze 
cooperarea in toate domeniile de in
teres comun. Ea ar trebui, de ase
menea, după părerea noastră, să se 
ocupe de reducerea armamentelor și 
forțelor armate In Europa, căci a- 
cesta este un aspect esențial al secu
rității europene. In fine, conferința 
ar trebui să fie instituționalizată, a- 
dică să devină o formă permanentă 
de cooperare în Europa, de unde ar 
putea lua naștere, probabil, organis
mele viitoare ale securității euro
pene.

DECLARAȚIA GUVERNULUI U. R. S. S. 
IN PROBLEMA CONVOCĂRII

CONFERINȚEI PUTERILOR NUCLEARE
MOSCOVA 23 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că. din însăr
cinarea guvernului sovietic, ambasa
dorii U.R.S.S. la Washington, Pekin, 
Paris și Londra au transmis recent 
guvernelor S.U.A., R. P. Chineze, 
Franței și Angliei textul unei decla
rații a guvernului U.R.S.S. în pro
blema convocării conferinței puteri
lor nucleare. în declarație se spune, 
printre altele : Unul din factorii care 
acționează deosebit de negativ asu
pra întregii vieți internaționale este 
cursa înarmărilor. Ea dă naștere 
unei amenințări tot mai considera
bile la adresa păcii, fără să mai 
vorbim de faptul că înghite uriașe 
resurse materiale și intelectuale 
care, în caz contrar, ar putea fi fo
losite pentru accelerarea progresului 
economic și social, pentru binele po
poarelor. Este evident perioolul pe 
care îl ascunde cursa înarmărilor 
nucleare. De ea este, în primul rînd, 
legată îngrijorarea popoarelor, grija 
lor pentru viitor. Deocamdată, se 
spune în continuare în declarație, 
nu s-a reușit curmarea procesului 
de acumulare a unor mijloace de 
distrugere în masă tot mai mari în 
arsenalele puterilor nucleare. Prin 
urmare, sînt necesare eforturi și 
mai insistente pentru a se adopta 
măsuri eficiente care să ducă la de
zarmarea nucleară. Guvernul U.R.S.S. 
consideră că în aceasta constă da
toria și răspunderea tuturor puteri
lor nucleare. Ele, tocmai ele, pot și 
trebuie să elaboreze și să traducă în 
viață un program practic de dezar
mare nucleară.

Se știe, menționează declarația, că 
puterile nucleare nu au deocamdată 
un punct de vedere unic în rezolva
rea problemelor nucleare și că pă
rerile lor asupra acestor probleme 
se deosebesc în multe privințe. Dar

LUCRĂRILE SEIMULUI R. P. POLONE
VARȘOVIA 23. — Corespondentul 

Agerpes, I. Dumitrașcu, transmite : 
La Varșovia au avut loc lucrările se
siunii Seimului R. P. Polone. La pri
mul punct al ordinii de zi — schim
bări în funcții de stat — Seimul a 
completat componența Consiliului de 
Stat. Au fost aleși ca membri ai 
Consiliului de Stat, Frantiszek Ge- 
sing, vicepreședinte al Prezidiului 
Partidului Țărănesc Unit, președin
tele Uniunii centrale a cercurilor a- 
gricole, și Boleslaw Piasecki, activist 
politic, președintele Asociației cato
lice „Pax". Seimul l-a numit pe 
Mieczyslaw Moczar în funcția de pre
ședinte al Camerei supreme de con
trol a Parlamentului, în locul lui 
Zenon Nowak, care a fost numit am
basador în Uniunea Sovietică.

Deputății au ascultat o informare 
a ministrului comerțului interior cu 
privire la livrările de mărfuri pe 
piață în primele cinci luni ale a- 
nului și planul de activitate în acest 
domeniu pe anul în curs. După în
cheierea discuțiilor pe marginea in
formării, a luat cuvîntul Piotr Jaros- 
zewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, care s-a 
referit la principalele probleme ale 
pieței și la sarcinile urgente în ve
derea îmbunătățirii simțitoare a apro
vizionării populației.

în continuarea lucrărilor, ministrul

In procesul de edificare a securită
ții europene, securitatea regională — 
și în ceea ce ne privește în mod mal 
deosebit securitatea în Balcani — de
ține un loc de cea mal mare impor
tanță. Ne bucură progresele încuraja
toare care au fost înregistrate în ul
tima vreme în relațiile dintre anu
mite țări balcanice. Trebuie să per
severăm pe această cale, pornind de 
la interesele reale care leagă țările 
regiunii noastre, să îmbunătățim re
lațiile bilaterale, să creăm un climat 
de încredere și să dezvoltăm coope
rarea multilaterală în domenii de in
teres comun, bineînțeles, pe baza 
principiilor care trebuie să stea la 
baza raporturilor dintre toate țările 
europene și care sînt cele ale Cartei 
Națiunilor Unite."

PRIN INTENSIFICAREA CO
OPERĂRII SPRE EDIFICAREA 

SECURITĂȚII

Dr. WOLFGANG STRASSER, 
secretar general al Asociației 
austriece de politică externă Și 
relații internaționale :

„Chiar de la primul colocviu, or
ganizat în urmă cu doi ani la Bucu
rești, mi-am dat seama că aceste re
uniuni consacrate securității europe
ne înseamnă mai mult decît niște 
discuții teoretice. Le-am apreciat și 
continui să le apreciez tocmai pentru 
schimbul deschis și sincer de păreri 
pe care ele îl favorizează, pentru con
tribuția efectivă ce o aduc la identi

aceasta nu trebuie să constituie o 
piedică pentru ca puterile nucleare 
să înceapă munca comună în vede
rea apropierii punctelor lor de ve
dere și pentru ca, prin eforturi co
mune, să traseze calea spre dezar
marea nucleară. Acest lucru est? 
cerut de interesele popoarelor, de 
interesele tuturor statelor, inclusiv 
ale puterilor nucleare înseși, deoa
rece securitatea lor va fi garantată 
și mai sigur prin lichidarea armei 
nucleare decît pe calea continuării 
întrecerii în cursa înarmărilor nu
cleare.

Ținînd seama de aceste considera
ții, guvernul sovietic propune să se 
convoace într-un viitor apropiat 
conferința celor cinci puteri care 
dispun de arma nucleară — Uniunea 
Sovietică, Statele Unite ale Ameri- 
cii. Republica Populară Chineză, 
Franța și Marea Britanie. La o ast
fel de conferință ar trebui analizate 
problemele dezarmării nucleare In 
întregul lor. în ceea ce privește 
acordul care ar surveni ca rezultat 
al tratativelor, el ar putea cuprinde 
atit întregul complex de măsuri de 
dezarmare nucleară, cit și măsuri 
separate care să ducă treptat spre 
acest țel.

Guvernul sovietic, subliniază de
clarația, propune să se înceapă pe 
căi diplomatice schimbul de păreri 
legat de data convocării conferinței, 
locul desfășurării ei, ordinea de zi și 
modul de lucru. în ceea ce privește 
locul de desfășurare a conferinței, 
poziția sa rămîne deschisă. Pentru 
el este acceptabil orice loc convena
bil tuturor participanților. In cazul 
realizării unui consens, guvernul 
sovietic n-ar fi împotriva creării 
unui comitet pregătitor pentru con
vocarea conferinței.

agriculturii a prezentat un grup de 
proiecte de legi legate de asigurarea 
suprafețelor agricole și împădurite, 
de proprietatea asupra pămînturilor.

încheierea Conferinței 
0. U. A. la nivel inalt

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei au luat sfîrșit 
miercuri lucrările conferinței la ni
vel înalt a Organizației Unității A- 
fricane.

Șefii statelor africane au adoptat, 
o declarație in care se arată că nu 
există nici o bază pentru stabilirea 
unui dialog cu Republica Sud-Afri- 
cană. Conferința a mai adoptat încă 
două rezoluții. Prima condamnă sta
tele membre ale N.A.T O. pentru 
ajutorul acordat regimului portughez 
în războiul colonial purtat de acesta, 
iar cealaltă afirmă „suveranitatea 
permanentă a țărilor africane asupra 
bogățiilor lor naturale și dreptul de a 
dispune de ele în mod liber, în in
teresul dezvoltării lor naționale".

ficarea căilor de apropiere și cunoaș
tere dintre națiunile europene, la 
înaintarea graduală, dar sigură, spre 
edificarea securității pe continent. 
Așa cum au reliefat dezbaterile ulti
mului colocviu, cea mai mare parte 
a participanților au căzut de acord 
că acum este momentul favorabil 
pentru convocarea conferinței, cu 
toate că există unele rezerve datora
te mai ales greutăților ridicate de 
tematica ei. Toți cei prezenți la re
uniune au ținut să sublinieze însă că 
în prezent există condiții prielnice 
pentru depășirea obstacolelor și pen
tru aceasta trebuie să le abordăm în
tr-un mod realist.

După părerea mea, cooperarea și 
securitatea — părți componente ale 
destinderii în Europa — trebuie abor
date pe etape diferite în timpul con
vorbirilor pregătitoare. Firește, nu 
se poate nega nici un moment că 
problemele cooperării și cele ale 
securității sînt strîns legate între ele. 
Dar mi se pare mai realist, să fie 
abordate cu prioritate problemele 
privind intensificarea cooperării in- 
tereuropene, pentru a se putea crea 
condițiile abordării celorlalte ches
tiuni de care depinde înfăptuirea 
securității. In acest scop un rol im
portant revine, după părerea mea, or
ganismelor deja existente, cum ar fi 
Comisia economică O.N.U. pentru 
Europa sau UNESCO.

In ceea ce privește ordinea de zi 
a viitoarei conferințe, există de acum 
mai multe propuneri, asupra cărora 
există o apropiere a punctelor de 
vedere. In același timp, au fost avan
sate unele sugestii care mai compor
tă discuții. Aș dori să-mi spun 
părerea în legătură cu două dintre a- 
cestea. Una este problema Berlinu
lui occidental. Cred că problema Ber
linului occidental nu poate fi inclusă 
pe ordinea de zi, iar convocarea con
ferinței general-europene nu trebuie 
să fie condiționată de obținerea de 
reglementări pe această linie. O a 
doua problemă este cea privind re
ducerea mutuală și echilibrată de 
forțe, pe continent. Consider ca utilă 
includerea ei pe ordinea de zi a 
conferinței, așa cum s-a sugerat și 
în memorandumul austriac consacrat 
problemelor securității. Desigur, nu 
trebuie să neglijăm această proble
mă sub pretextul că rezolvarea ei 
este pregătită de negocierile dintre 
țările direct implicate. Sînt de pă
rere că toate statele europene sînt 
interesate in această problemă — ca 

havana Inaugurarea 
expoziției „A 50-a 

aniversare a P.C.R.“
HAVANA 23. — Coresponden

tul Agerpres, V. Stamate, trans
mite : Sub auspiciile Institutului 
cubanez pentru prietenie intre 
popoare (I.C.A.P.) și ale Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia în Cuba, la Havana a fost 
inaugurată expoziția „Partidul 
Comunist Român — a 50-a ani
versare". Au fost prezenți Ra
fael Polanco, membru al Comi
siei de orientare a revoluției a 
C.C. al P.C. din Cuba, Arturo 
Espinoza, vicepreședinte al Ins
titutului cubanez pentru priete
nie între popoare și alte persoa
ne oficiale cubaneze, precum și 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați in Cuba. La deschi
derea expoziției au luat cuvin- 
tul Vasile Mușat, ambasadorul 
României la Havana, și Ramiro 
del Rio, vicesecretar organizato
ric al Comitetului provincial de 
partid Havana.

REUNIUNEA COMITETULUI 
EXECUTIV AL ORGANIZAȚIEI 

DE SOLIDARITATE CU 
POPOARELE AFRO-ASIATICE

DAMASC 23 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Arabe Siriene, Ha
fez Assad, a. inaugurat miercuri lu
crările celei de-a X-a sesiuni a Co
mitetului Executiv al Organizației de 
solidaritate cu popoarele afro-asia- 
tice, care se desfășoară In clădirea 
Parlamentului din Damasc. La lu
crări asistă delegați din 29 de țări 
și reprezentanți a opt organizații, 
printre care și o delegație a Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

In ședința de deschidere, la care 
au participat primul ministru al Si
riei, Rahman Khleyfawi, președintele 
Consiliului poporului, Ahmed Khatib, 
membri ai comandamentului regio
nal al Partidului Baas, precum și nu
meroși miniștri, s-a dat citire mesa
jelor adresate sesiunii de o serie de 
șefi de state și guverne, printre care 
și mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer.

agențiile de presă transmit:
Raul Castro, al doilea secre- 

tar al C.C. al P.C. din Cuba, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
primit pe ambasadorul României la 
Havana, Vasile Mușat, în legătură 
cu plecarea definitivă a acestuia 
din Cuba. Primirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă oordială, priete
nească.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kasîghin, a primit grupul de 
reprezentanți ai cercurilor de afaceri 
din R. F. a Germaniei, condus de 
Berthold Beitz, președintele oonsi- 

de altfel și în toate celelalte chestiuni 
care privesc existența lor ca entități 
de sine stătătoare — și trebuie să aibă 
un cuvînt de spus".

PRIMA ETAPĂ A UNUI
PROCES COMPLEX
JOHAN GALTUNG, directo

rul Institutului internațional de 
cercetări asupra păcii din Oslo :

„S-a convenit mai de mult că pen
tru așezarea securității pe noi struc
turi, din care blocurile militare să 
fie excluse, iar locul neîncrederii în
tre state să fie luat de o bună înțe
legere și o foarte strînsă cooperare, 
este nevoie de un proces complex ; 
trebuie să se pornească de la discu
tarea și rezolvarea problemelor mai 
simple, spre căutarea și găsirea de 
soluții chestiunilor complexe. In a- 
cest proces, conferința general-eu- 
ropeană reprezintă, după părerea 
mea, modalitatea practică care poate 
deschide drumul spre edificarea 
securității, mijlocul cel mai potrivit 
care întrunește practic consensul tu
turor statelor interesate. Am auzit 
uneori vehiculîndu-se ideea după 
care conferința prin ea însăși va oferi 
soluții finite. Nimic nu poate fi, cred, 
mai eronat deoarece prima conferință 
constituie doar prima etapă a acestui 
proces complex. Principalul ei rol va 
fi, după părerea mea, acela că va de
clanșa o serie de noi și noi procese 
pozitive în raporturile dintre statele 
europene.

însemnătatea primei conferințe se 
află și în faptul că ea ar constitui 
un început, un punct de plecare pen
tru instituționalizarea diverselor for
me de cooperare. Cu acest prilej s-ar 
putea crea chiar un organism perma
nent de securitate și colaborare, în 
legătură cu care s-au avansat deja 
diverse propuneri. Personal, m-am 
pronunțat încă în urmă cu doi ani 
pentru crearea unei comisii de secu
ritate de genul actualei Comisii eco
nomice a O.N.U. pentru Europa, care 
să includă toate statele de pe conti
nent. Indiferent de forma pe care a- 
cest organism o va lua, lucrul cel mai 
demn de subliniat cred că este utili
tatea sa, așa cum reiese, de altfel, din 
însuși consensul pe care această idee 
l-a întrunit".'

Discuții consemnate de 
Radu BOGDAN și 
GJi. CERCELESCU

Cu prilejul ședinței Comitetului Executiv al C.A.E.R. 

Cocteil oferit de tovarășul

Gheorghe Radulescu
MOSCOVA 24. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : Cu 
prilejul celei de-a 53-a ședințe a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, tova
rășul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
președintele în funcțiune al Comite
tului Executiv al C.A.E.R., a oferit 
miercuri după-amiazâ un cocteil in 
saloanele Ambasadei române din 
Moscova.

Au participat reprezentanții per- 
manenți la C.A.ER. ai țărilor mem
bre. vicepreședinți ai guvernelor 
din : Bulgaria — Tano Țolov, Ceho
slovacia — Frantișek Hamouz, R. D. 
Germană — Gerhard Weiss, Mongo
lia — Damdinghiin Gombojav, Po
lonia — Mieczyslaw Jagelski, Unga
ria — Peter Valyi, Uniunea Sovie
tică — Mihail Leseciko, precum și 
membrii delegațiilor respective. A 
luat parte, de asemenea, Draghișa 
Djokovici, membru al Vecei Execu

Sesiunea Adunării de Stat a R.P. Ungare
BUDAPESTA 23 — Coresponden

tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Miercuri au început lucrările sesiunii 
Adunării de Stat a R.P. Ungare, la 
care participă Janos Kadar, prim- 
secretar al C C. al P.M.S.U., Pal 
Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial, alți conducători de par
tid și de stat. Adunarea de Stat exa
minează programul de activitate al 
guvernului format după alegerile din 
aprilie a.c., raportul ministrului de 
finanțe cu privire la execuția buge
tului de stat pe 1970 și desemnează 
comisia pentru modificarea Constitu
ției țării.

La primul punct al ordinii de zi, 
Jeno Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, a prezentat programul gu
vernamental. Vorbitorul s-a referit 
pe larg la activitatea economică în
dreptată spre realizarea planurilor 
de perspectivă ale întreprinderilor și 
unor ramuri industriale, a abordat 
unele probleme privind necesitatea 
creșterii eficienței inyestlțiilor, pro
ductivității muncii și nivelului de 
trai al populației In domeniul agri
culturii, a spus el, guvernul va ur
mări concentrarea activității în mari 
unități de producție, extinderea me
canizării și dezvoltarea creșterii ani

liiului de supraveghere al. concernu
lui „Krupp", aflat în vizită în Uniu
nea Sovietică la invitația Comitetu
lui de stat pentru știință și tehnică 
al U.R.S.S.

Delegația Ministerului In- 
vățămîntului din România, 
condusă de tovarășul Mircea Malița, 
a avut discuții la sediul Ministerului 
Invățămîntului Superior al Educa
ției din R. P. Polonă cu Henryk Ja
blonski, ministru, și cu conducerea 
ministerului. In cadrul discuțiilor 
desfășurate într-o atmosferă priete
nească, au fost abordate probleme de 
interes comun, oele două delegații 
procedînd la un schimb util de ex
periență asupra dezvoltării învățămîn- 
tului, în special al celui superior. Au 
fost trecute în revistă posibilitățile de 
intensificare a colaborării în acest 
domeniu.

Ministrul industriei chi
mice al României, MihaU F1°- 
rescu, aflat în vizită în R. D. Ger
mană, a purtat convorbiri cu minis
trul industriei chimice a R.D.G., 
Giinther Wyschofsky. Discuțiile care 
au avut loc în cadrul comisiei econo
mice pentru colaborarea economică 
și tehnico-științifică dintre Republica 
Socialistă România și R. D. Germană 
s-au desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Tîrgul internațional de 
produse chimice — „In- 
cheha '71", s-a deschis miercuri 
la Bratislava. La festivitatea inaugu
rării au participat Lubomir Strougal, 
președintele guvernului federal, Jozef 
Lenart, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, Peter Colotka, preșe
dintele guvernului R. S. Slovace. 
Industria chimică românească este 
larg reprezentată la această prestigioa
să confruntare internațională. Cele 
mai importante unități ale acestei ra
muri industriale expun o gamă va
riată de produse, pe profilul actualu
lui tîrg. Standurile românești au fost 
vizitate cu interes de conducătorii 
de partid și de stat. Lubomir Strou
gal a avut cuvinte de apreciere pen
tru sortimentul larg de mărfuri pre
zentate și a felicitat pe organizatori 
pentru modul interesant de prezen
tare a exponatelor.

La Varșovia s_a aflat ln zUe* 
le de 21 și 22 iunie, într-o vizită ofi
cială, Berndt Von Staden, director

„SAUUT"-ZI DE LUCRU COMPLEXĂ
, MOSCOVA 23 (Ager
pres). — Evoluția cir- 
cumterestră a stației or
bitale pilotate sovietice 
„Saliut" continuă.

In după-amiaza zilei 
de marți, cosmonauții 
au efectuat observații 
asupra deplasării unui 
ciclon în zona Oceanu
lui Indian. In ziua 

următoare, au fost 
studiate caracteristicile 
optice ale aparatului de 
orientare vizuală a sta
ției și au fost executate 
experimente de orientare 
a ansamblului spațial 
în raport cu cele trei 
axe principale.

Ziua de lucru a cos-

tiva Federale a R.S.F.I., conducăto
rul delegației Iugoslaviei care parti
cipă la ședința comitetului executiv.

Au participat conducători ai unor 
ministere și organizații economica 
centrale sovietice, lucrători ai apa
ratului C.C. al P.C.U.S., reprezen
tanți al Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. și alte persoat ■ 
oficiale sovietice. Au fost, de ase
menea, prezenți Nikolai Faddeev, 
secretarul C.A.E.R. locțiitorii aces
tuia și lucrători cu munci de răs
pundere în secretariatul consiliului, 
președintele Băncii internaționale da 
colaborare economică, Konstantin 
Nazarkin, și președintele Băncii in
ternaționale de investiții. Vitali Vo- 
robiov.

Au fost de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică,- ambasadori și însărcinați 
cu afaceri a. L ai țărilor membra 
ale C.A.E.R.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

malelor pe bază industrială. Jenă 
Fock a anunțat că guvernul va pre
zenta spre examinare Adunării de 
Stat concepția sa economico-politică 
de perspectivă.

In domeniul politicii externe, pre
ședintele guvernului ungar a arătat 
că R.P. Ungară continuă linia ba
zată pe principiile menținerii păcii 
și colaborării internaționale, sprijină 
lupta popoarelor pentru libertate si 
independență. Sarcina principală a 
politicii externe ungare, a spus el, 
o constituie întărirea colaborării cu 
țările socialiste. „In interesul conso
lidării unității țărilor socialiste, a 
declarat vorbitorul, noi dezvoltăm 
relațiile interstatale și cu acele țări 
socialiste car?, în diverse probleme, 
au un punct de vedere diferit de al 
nostru. Ne străduim să punem în 
prim plan ceea ce ne unește, con- 
tinuînd să luptăm Împreună împo
triva principalului dușman de astăzi 
al omenirii — imperialismul".

Guvernul ungar, a arătat vorbito
rul, va continua eforturile îndrep
tate spre realizarea unui sistem de 
securitate europeană, convins că a- 
ceasta va avea o însemnătate deose
bită nu numai pentru Europa, dar 
și pentru pacea întregii lumi.

el Departamentului politic al Minis
terului Afaoerilor Externe al R.F. a 
Germaniei, care a purtat cu Adam 
Willmann, adjunct al ministrului de 
externe al Poloniei, convorbiri asu
pra relațiilor actuale dintre R.P. Po
lonă și R.F. a Germaniei. Printre 
problemele discutate a figurat și ra
tificarea Tratatului asupra bazeloc 
normalizării relațiilor reciproce.

Biroul Partidului Socia
list Francez a hotărît să propu
nă Partidului Comunist Francez or
ganizarea uneia sau mal multor în- 
tîlniri intre conducerile celor două 
formațiuni politice pentru examina
rea problemei realizării unității de 
acțiune în lupta pentru drepturile 
cetățenilor și ale organizațiilor sin
dicale, în legătură cu apropiata pre
zentare în fața Parlamentului a 
proiectului de lege privind asocierea.

Acord între Marea Brita
nie și „cei șase". Dups 11 lun‘ 
de negocieri dificile. Marea Britani® 
și țările Pieței comune au ajuns, 
miercuri dimineață, la un acord final 
în legătură cu termenii aderării aces
tei țări la C.E.E., s-a anunțat oficial 
la Luxemburg.

0 declarație 111 care slnt de* 
nunțate o serie de manevre recent® 
ale S.U.A. avînd drept scop Încălcarea 
securității și a ordinii ln zona co
mună de securitate de la Panmunjon 
și paralizarea funcțiunilor comisiei 
militare de armistițiu șl a organelor 
care îi sînt subordonate, a fost dată 
publicității de către conducătorul 
părții reprezentînd Armata Populară 
Coreeană și voluntarii populari chi
nezi ln Comisia militară de armistițiu 
din Coreea.

Comisia națională turcă pentru 
UNESCO a organizat, impreună 
cu Ambasada română din An
kara, o seară culturală dedicată 
aniversării a 100 de ani de la 
nașterea marelui istoric român 
Nicolae Iorga. Cu acest prilej, 
profesorul universitar Bredettin 
Tuncel, președintele comisiei 
naționale turce pentru UNESCO, 
a evocat figura marelui istoric 
român, evidențiind valoarea u- 
niversală a operei sale și apor
tul său la cunoașterea istoriei 
Turciei.

monauților a mai cu
prins observarea și foto
grafierea suprafeței te
restre.

Cosmonauții au conti
nuat studierea diferite
lor funcțiuni ale orga
nismului în condițiile u- 
nui zbor cosmic înde
lungat.
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