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Cooperarea în triunghiul
PROIECTANT
BENEFICIAR
CONSTRUCTOR
garantează eficiența

investițiilor
După o serie de proiecte bine con

cepute. elaborate de către Institutul 
d? proiectări pentru industria ușoară 
din Capitală, s-au construit un nu
măr de fabrici textile, tăbăcârii și 
fabrici de confecții și tricotaje, la 
Timisoara. Tg. Mureș. Pitești. Cluj. 
■R:mnicu-Vilcea. s.a. Insumind peste 
500 000 mp de hale industriale, toate 
aceste obiective rețin atentia nrin 
soluțiile constructive originale adop
tate, care pun în valoare, din plin, 
avantajele oferite de utilizarea ele
mentelor prefabricate din beton ar
mat si nrecomprimat. Astfel. pe 
această bază, a fost înlesnită econo
misirea unor apreciabile cantități de 
ma+eriale. Ca un ..amănunt", consu
mul de metal s-a redus la iumătate, 
in timp ce cantitățile de lemn fo
losite au scăzut simritor. datorită 
renunțării Ia cofraje. Si încă un fant 
remarcabil : pe șantierele resnective. 
organizațiile de construcții au 
scurtat duratele de execuție pe an
samblul acestor lucrări cu aproane 
30 la sută, fată de timpul cerut mai 
Înainte de executarea unor lucră-i 
similare, fără să apeleze la alte mij
loace de execuție decît cele cu 
care sint înzestrate In mod curent.

Exemplele amintite. — precum și 
altele d'.n domenii diferite de in
dustria ușoară — atestă că -proiec
tarea acestor capacități de produc
ție a întrunit toate atributele mun
cii de concepție, privită in pr'mnl 
rind ca un efort constant de depă
șire a unor soluții vechi și de pro
movare a altora novatoare, originale, 
menite să satisfacă dubla cerința 
ridicată in fata activității de investi
ții : de a reduce costurile investi
țiilor si de a scurta termenele de 
execuție a acestora, de punere în 
funcțiune a noilor obiective.

Dar. din păcate, nu întotdeauna 
proiectarea se ridică la înălțimea a- 
cestor deziderate firești. Exemnlul 
următor ne va oferi explicația fap
tului de ce uneori, alături de splen
dide creații, pe planșeta proiectan
tului îsi fac loc și grave erori. Prac
tic. soluția nentru aducțiunea de 
epâ de la Combinatul de îngrășă
minte azotoase din Slobozia a sufe
rit. in ultimele luni, citeva schim
bări. care au forțai de fiecare dată 
pe constructor să amine începerea 
acestei lucrări. Tocmai atunci cind 
se spera că s-a ajuns la o conclu
zie definitivă in privința aducțiunii 
de apă. in luna aprilie a.c., a surve
nit o nouă modificare. Pe lingă 
restanțele acumulate anterior, tergi
versarea despre care vorbim a creat 
In plus o ultimă dar complicată pro
blemă : de unde își va procura de 
urgentă constructorul o mare canti
tate de metal, cerută de continuarea 
lucrării ?

Fără să constituie o raritate, ter
giversarea elaborării documentațiilor 
tehnice pentru unele obiective de 
investiții este generată, in primul 
rind. de insuficienta aprofundare a 
temelor de proiectare. Faptul câ nu 
există precizate, din capul locului, 
argumenie riguros științifice și ab
solut indispensabile pentru elabora

rea unor soluții calitativ superioare 
determină modificarea repetată a 
concepțiilor pe parcursul proiectării, 
ceea ce impune depășirea, in nume
roase cazuri, a limitelor de timp 
admise prin graficele de execuție. 
Lipsa argumentelor tehnice sau a 
variantelor comparative în stare să 
permită o alegere a soluțiilor, pe 
criterii funcționale certe, face loc 
unor decizii arbitrare, lipsite de 
fundament și de eficiență. Bună
oară, proiectul pentru lucrările de 
dezvoltare de la Uzina de mase 
plastice din Capitală — întocmit de 
Institutul de proiectări ..IPROSIN" 
— stabilea pentru sectorul de 
granule electrotehnice o capaci
tate de producție mai mică cu 
10 la sută față de nrevederile te
mei de proiectare, fără să opereze 
insă modificării" corespunzătoare a- 
supra indicatorilor tehn'co-economici 
ai instalației si costului investiției. 
Motivarea adusă de proiectant, că 
n-a avut garanția contractării tiou- 
lui de utilaj tehnologic luat in con
siderație in proiect, nu constituie o 
circumstanță, ci maî degrabă o do
vadă grăitoare a inexistenței unor 
criterii tehnice de apreciere adec
vate. rod al lipsei de efort comun a 
beneficiarului si proiectantului de a 
rezolva in timp util o chestiune, 
care de departe este cea mai impor
tantă pentru această lucrare de in
vestiții. Consecința : proiectul a fost 
respins de către organele de avi
zare si la el munca a fost reluată de 
la capăt.

Rămîne inexplicabil cum a putut 
fi aprobat de conducerea institutului 
de proiectare, ca si de benefitin’-, 
rroirctul sus-amintit. fără ca slăbi- 
c:unile -sale atit de evidente să nu 
fie sesizate la timp si indrentate. 
Insistăm asupra acestui aspect, 
pentru că situația analizară pune in 
evidentă un adevăr nedorit : atunci 
cind proiectarea se depărtează de 
obiectivele realizării unei înalte efi
ciente economice, devenind un soon 
in sine, economia națională este pusă 
în situația de a suporta apreciabile 
consecințe materiale, de a nu ob
ține efectele îndreptățite de efortu
rile de investiții pe care le face.

Mai intervine, insă, o problemă. 
Care anume ?

— Soluția aleasă la planșetă poate 
fi dezvoltată in concepția unei exe
cuții raționale, moderne, numai dacă 
se folosesc din plin pregătirea și 
experiența mare a constructorilor, 
dacă punctele lor de vedere sînt as
cultate cu atenție și respectate de 
proiectant — ne-a spus ing. Nicolae 
Popa, director al Inri butului de pro
iectări pentru industria materialelor 
de construcții din Capitală.

Intr-adevăr, consultarea îndea
proape a constructorului a creat 
condiții propice fructificării expe
rienței sale valoroase și mijloacelor 
de care dispune la construirea, cu

Incj. Cristian ANTONESCU
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Primiri la președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheurghe Maurer

Edvard Hambro,
președintele celei de-a 25-a sesiuni 

a Adunării Generale a 0. N. U.
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, vi
neri dimineața, pe Edvard Hambro, 
președintele celei de-a 25-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., caro 
face o vizită in țara noastră la in
vitația Ministerului Afacerilor Ex
terne.

La primire a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

în cadrul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind activitatea Națiu
nilor Unite și colaborarea dintre 
România și O.N.U. Au fost abordate, 
de asemenea, unele aspecte ale si
tuației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Delegația Biroului Adunării
Naționale Franceze

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază delegația 
Biroului Adunării Naționale Fran
ceze, condusă de președintele 
Achille Peretti, care se află în 
țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale.

La primire au participat Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Tudor Ionescu și loan 
Pop D. Popa, deputați ai M.A.N.

A fost de față Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București.

Președintele Consiliului de Mi
niștri s-a întreținut cordial cu 
parlamentarii francezi. în timpul 
întrevederii au fost subliniate cu 
satisfacție bunele relații statorni
cite între România și Franța, dez
voltarea lor continuă, în interesul 
ambelor state. A fost relevată con
tribuția pe care parlamentarii o 
pot aduce la dezvoltarea colabo
rării și înțelegerii între popoare, 
la întărirea păcii în Europa și în 
lume.

(Agerpres)
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în aceste zile, la indicația conducerii de partid și, 
personal, a tovarășului NicoJae Ceaușescu, colective ale 
Consiliului economic, alcătuite din specialiști — împreu
nă cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de 
stat, comerciale și de inspecție — efectuează in mai mul

te județe din țară, in unitățile comerciale, in piețe, în 
depozite, un amplu control asupra situației aprovizionă
rii, stabilind măsuri concrete pentru Îmbunătățirea acti
vității in acest domeniu.

VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STA T 

AL ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUȘESCU, 

IN FINLANDA

Primire călduroasă în orașul Lappeenranta

Momente însuflețite, sărbătorești

Este cunoscută preocuparea sta
tornică a conducerii partidului 
nostru. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru asigu
rarea unei bune aprovizionări a 
populați i cv produse aproalimcn- 
tnre • măsurile luate incă de anul 
trecut pentru sporirea producției 
de legume și zarzavaturi, pentru 
perfecționarea cadrului organiza
toric de producere și desfacere a 
lor, indicațiile repetate ale con
ducerii de r-artid și de stat, adre
sate consiliilor populare, ministe
relor de resort, au determinat o 
evidentă îmbunătățire a mvelului 
aprovizionării, creșterea gradului 
de responsabilitate a lucrătorilor 
din acest sector economic. După 
cum se știe, cv prilejul unei vi
zite întreprinse recent in piețe ale 
Capitalei, secretarul general al 
partidului a apreciat faptul că 
neajunsurile semnalate cu alte 
prăzii au fori in mare parte re

mediate. cerințele de consum ale 
populației fiind satisfăcute in 
condiții tot mai bune : in același 
timp, a atras atenția asupra unor 
lipsuri ce se mai manifestă in 
bur.a gospodărire a piețelor, asu
pra unor neglijente in respectarea 
normelor de igienă și a indicat o 
serie de măsuri necesare pentru a 
se asigura, in continuare, o cil mai 
nună deservire a oamenilor mun
cii — crearea de noi spații comer
ciale intr-o scrie de piețe, cons
truirea unor depozite simple, igie
nice, pentru păstrarea produselor 
agroalimc ntare. aprovizionarea rit
mică. rațională, perfecționarea des
facerii ș.e

O constatare generală — după o 
primă informare sosită de la co
respondenții noștri, care însoțesc 
colectivele ce desfășoară acțiunea 
de control în județe — evidenția
ză că aprovizionarea este in linii 
mari corespunzătoare, simțitor mal

bună față de anii trecuți. mai va
riată. cu produse de calitate su
perioară, prezentate cu grijă, in 
condiții civilizate.

Aceeași apreciere rezultă și din 
datele centralizate care ne-au fost 
puse la dispoziție de către Cen
trala pentru producerea, valorifi
carea și industrializarea legumelor 
si fructelor : astfel, in perioada 1 
ianuarie — 25 iunie a.c. au fost 
livrate la fondul pieței 93 018 tone 
de legume (față de 81 524 tone le
gume. in aceeași perioadă a anului 
trecut). Creșteri însemnate s-au 
înregistrat la majoritatea sorti
mentelor : la varză — cu peste 39 
la sută ; la castraveți — cu 11 la 
sulă ; la ceapă uscată — cu apro
ximativ 16 la sută ctc. S-a îmbu
nătățit considerabil și aproviziona
rea populației cu cartofi • in pe
rioada considerată s-au desfăcut 
133 491 tone cartofi de toamnă (cu

circa 46 380 tone mai multi decît 
in același interval al anului 1970) 
si peste 11 000 tone cartofi tim
purii (de 2.4 ori mai mn’ți decil 
in 1970. pină la 25 iunie).

Totodată, au fost puse insă în 
evidentă anumite neajunsuri, unele 
dintre ele persistind de mai mul
ti vreme și netiind înlăturate nici 
in acest an. Astăzi publicăm cîtc- 
va din constatările prilejuite de ac
țiunea aflată in curs de desfășura
re, constatări care vizează in mod 
deosebit aprovizionarea piețelor cu 
legume și zarzavaturi ; ulterior, vom 
reveni asupra unor concluzii de 
ordin mai general, asupra cauzelor 
unor deficiențe, cit și a măsurilor 
ce se impun pentru perfecționarea, 
in continuare, a sectorului aprovi
zionării.

(In papina a V-a relatări ale 
corespondenților noștri).

Vineri dimineața, la Sai
maan Hovi, reședința președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, aflați într-o 
vizită de două zile în regiunea de 
sud-est a Finlandei, au venit pri
marul orașului Imatra, Tovio 
Mausreer, și președintele societății 
„Enso-Gutzeit Osakevhtio“ pentru 
a exprima, în numele populației 
din localitate și al muncitorilor 
uzinelor de aici, urări de bun ve
nit. sentimentele de satisfacție 
pentru onoarea de a avea în mij
locul lor pe înalții oaspeți români.

Tntîlnirea cu reprezentanții vie
ții publice a orașului Imatra a 
marcat începutul unei bogate zile 
de lucru.

Intr-unui din saloanele’reședin
ței, șefului statului român i-a fost 
prezentată viața economică și so
cială a acestei regiuni. Partea prin
cipală a expunerii au constituit-o 
marile unități ale industriei lem
nului — nucleul vital al întregii 
activități productive a zonei res
pective. expresia cea mai repre
zentativă a tradiției industriale a 
poporului finlandez si, totodată, do
meniul de care este strîns legată 
dezvoltarea producției materiale 
din această parte a țării.

Societatea „Enso-Gutzeit Osa- 
keyhtio" — cea mai mare între
prindere industrială din Finlanda 
și cel mai mare producător de hî>*- 
tie din Europa — își desfășoară 
activitatea în 17 fabrici, răspîndi- 
te în toată regiunea șilvană din 
sud-estul țării, dintre care cele mai 
importante se află la Imatra. 
17 000 de muncitori, ingineri, teh
nicieni prelucrează anual 7 mili
oane metri cubi de lemn, trans- 
formindu-1 în celuloză, hîrtie, car
toane și alte produse, realizînd, tot
odată, și o gamă variată de utilaje 
pentru cele mai variate ramuri ale 
industriei de prelucrare a lemnu
lui, precum și instalații pentru pro
tejarea naturii. Statul este princi
palul proprietar al societății ale 
cărei acțiuni le împarte cu o serie 
de organizații economice și sociale.

Fe parcursul expunerii, președin
tele Nicolae Ceaușescu solicită 
unele detalii cu privire la procesul 
de producție, esențele de lemn fo
losite. eficacitatea economică a în
treprinderilor. In mod deosebit, s-a 
discutat despre structura organiza
torică a întreprinderii, sistemul de 
elaborare a deciziilor și componen
ța consiliului de conducere.

înainte dc a începe vizita
rea uzinelor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas bun de 
la reprezentanții orașului Imatra. 
prin intermediul cărora a transmis 
locuitorilor și edililor acestui pu
ternic centru industrial urări de 
succese în dezvoltarea economică, 
în creșterea continuă a nivelului 
de viață al tuturor cetățenilor.

Impărtășindu-ne impresiile sale 
după întîlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. primarul orașu
lui Imatra, Tovio Mausreer, decla
ra : .Sîntem profund mișcați do 
faptul că președintele României 
ne-a onorat cu prezența sa în ora

șul nostru. In persoana președin
telui Ceaușescu am salutat cu 
bucurie pe îngltul reprezentant al 
unei țări prietene, de care ne leagă 
relații tot mai strînse, tot mai 
largi. Populația orașului Imatra, 
ca întreg poporul finlandez, a 
ținut să înconjoare cu toată dra
gostea pe oaspeții români, pentru 
ca ei să se simtă bine pe melea
gurile noastre. Sîntem convinși că 
această vizită va contribui la dez
voltarea prieteniei dintre popoare
le noastre, a relațiilor multilate
rale dintre Finlanda si România. 
Urez multă fericire si sănătate 
președintelui Nicolae Ceaușescu -i 
soției sale, prosperitate poporului 
român".

Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți oaspeți ro
mâni la fabrica de hîrtie și cartoa
ne din localitate este călduros sa
lutată de conducătorii întreprinde
rii, de un mare număr de munci
tori. tnalților oaspeți români le sînt 
oferite flori ; muncitorii și funcțio
narii care nu au putut coborî în 
curte — dominată de două mari 
catarge pe care fluturau drapelele 
de stat ale României și Finlandei
— privesc și salută de la ferestre.

Urmînd etapele procesului teh
nologic. vizitarea fabricii începe 
cu instalațiile de tocare și cu
rățare a lemnului și continuă 
cu sălile marilor mașini în care 
pasta ia forma hîrtiei sau a car
tonului.

Oaspeții zăbovesc mai mult la 
centrul de cercetări al societății
— practic, o fabrică experimen
tală — unde se face o expunere 
cuprinzătoare despre organizarea 
activității științifice de cercetare, 
despre procesul materializării idei
lor tehnice novatoare menite să 
sporească eficacitatea tehnologică 
și economică a producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat strînsa legătură dintre 
cercetare și producție. eficienta 
conlucrării dintre specialiștii care 
participă direct la procesul de fa
bricație și constructorii de utilaje 
pentru acest sector industrial, fap
tul că instalațiile respective sînt 
experimentate și perfecționate îna
inte de a se trece la realizarea lor 
în serie.

La centrul de calcul electronic, 
în cadrul căruia funcționează ma
șini de programare a producției, 
de controlare a fluxului tehnologic 
și a calității hîrtiei produse, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost in
vitat să declanșeze o comandă la 
una dintre aceste instalații. Pro
gramată de specialiștii centrului, 
mașina electronică a conturat pe 
o foaie de hîrtie harta României și 
pe cea a Finlandei, unite prin me
ridianul 25, care trece pe lingă ca
pitalele celor două țări. Mențiunea 
„România și Finlanda pe aceeași 
longitudine" era precedată de ura
rea adresată în limba română to
varășului Nicolae Ceaușescu și so
ției sale. Elena Ceaușescu : „Bine 
ați venit la Imatra ! Vă mulțumim

din toată inima pentru vizita dum
neavoastră. Vă așteptăm din nou 
să ne onorați cu prezența dum
neavoastră". Semnează : personalul 
uzinelor Kalikopaa.

O discuție vie, interesantă a avut 
loc în fața unui stand cu mostre 
ale tuturor produselor acestei u- 
zine.

La despărțire, gazdele mulțumesc 
din nou șefului statului român și 
soției sale pentru onoarea de a le 
fi fost oaspeți, rostesc cuvinte de 
caldă apreciere la adresa priete
niei fino-române.

Oaspeții români se îndreaptă 
apoi spre Lappeenranta. De-a lun
gul drumului, păduri nesfîrșite, 
apele lacului Saimaan, pe care plu
tesc șirurile de bușteni spre docu- 
rile fabricilor de cherestea.

Una din aceste întreprinderi, 
„Kaukas Oy“, din Lauritsala, și-a 
deschis larg porțile oaspeților ro
mâni. Ca pretutindeni, manifestări 
de simpatie marchează trecerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu șl 
a soției sale, Elena Ceaușescu, a 
persoanelor care îl însoțesc ; locui
torii din Lauritsala aplaudă, fac 
semne prietenești. La întreprinde
rea „Kaukas Oy“ a societății cu 
același nume, urările de bun sosit 
sînt rostite de directorul general, 
C. Shrirooth. Copii ai salariaților, 
îmbrăcaț.i în frumoase costume 
populare, oferă înalților oaspeți 
buchete de flori.

Explicațiile oferite oaspeților de 
directorul K. Saumen conturează 
o intensă activitate economică, 
axată pe producția de celuloză, 
pe procesul de transformare în 
cherestea și alte sortimente a 
650 000 tone de bușteni. 80 la sută 
din produsele fabricii Iau drumul 
exportului.

Aspectele concrete ale acestei 
activități sînt prezentate la fața 
locului. în secțiile de prelucrare și 
pregătire a buștenilor și de che
restea.

Apoi, orașul Lappeenranta în
tâmpină pe oaspeții români într-o 
atmosferă destinsă, caldă. Grupuri 
de oameni, pe străzi șl' în balcoa
ne, aplaudă îndelung.

Momentul sărbătoresc al întîm- 
pinării are loc pe malul lacului 
Saimaan. în decorul pitoresc al 
parcului ; numeroși locuitori au 
venit aici, alcătuind un coridor viu 
de-a lungul căruia președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa sînt 
salutați cu căldură și prietenie. O 
orchestră interpretează frumoase 
melodii populare.

Exprimînd bucuria locuitorilor 
de a-1 primi pe șeful statului ro
mân, primarul orașului, Jarmo 
Kolhi, a declarat : Din partea 
populației Lappeenrantei, a muni
cipalității vă urez bun sosit și do
rim să vă simțiți cit mai bine în 
mijlocul nostru, în acest scurt răs-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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UN APORT EXCEPȚIONAL LA CAUZA UNITĂȚII ȚĂRILOR 

SOCIALISTE, A FORȚELOR PROGRESULUI ?l PĂCII
„O țară mică duce 

o politică mare"
Abia m-sm reîntors in tară dintr-o 

călătorie la Geneva, unde am luat 
parte la reuniunea unui organism 
specializat al Organizației Mondiale 
a Sân&tâții. Cu acest prilej, am auzit 
din nou cuvinte calde dc stimă și 
prețuire la adresa poporului român, a 
politicii noastre externe caracterizată 
prin fidelitatea nestrămutată față de 
cauza socialismului și păcii, prin pro
funda preocupare fața de soarta ome
nirii. Era in zilele cind delegația de 
partid și guvernamentală, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. par
curgea un itinerar asiatic de mii de 
kilometri, sub steagul internaționa
lismului socialist, ducind mesajul nos
tru de solidaritate frățească popoare
lor din această regiune a lumii, mi
lioanelor de prieteni ai României so
cialiste. Și nu puține au fost perso
nalitățile intilnite peste hotare care 
au ținut să-și manifeste expres sin
cera admirație și prețuire pentru ..o 
țară mică, dar care știe să ducă o poli
tică atit de mare", pentru conducătorul 
statului nostru — luptător neînfricat 
pentru afirmarea libertății, neatirnă- 
rii și suveranității popoarelor, a ega
lității lor in drepturi, comparat nu 
o dată cu cele mai puternice prezen
țe care au ilustrat destinele istorice 
ale lumii ultimelor decenii.

Partidul, statul nostru, prin glasul 
yl acțiunile reprezentantului său cel 
mai autorizat, promovează de multă 
vreme ideea că toate popoarele tre
buie să se bucure de considerație și 
respect, să fie lăsate să-și hotărască 
liber soarta, indiferent de mărimea 
lor. de modul in care iși organizează 
viața. Ultimele două congrese ale 
partidului nostru au statuat lapidar 
și. totodată. într-o Țarcă cuprindere 
aceste principii care definesc. în ac
cepțiunea zilelor noastre, esența în
săși a dreptului contemporan, a păcii 
și a progresului social. Recenta vi
zită in Asia a demonstrat, o dată in 
plus, consecvența exemplară a poli
ticii partidului nostru cu linia celor 
mai Înalte aspirații ale umanității, a 
constituit, in aceiași timp, o verificare 
practică și. drept firească urmare, o 
-trălucită confirmare a justeții prin
cipiilor pe care această politică se în
temeiază.

Urmărind evoluția vizitei, orice nm 
eu respect pentru adevăr a putut 
să-și dea seama cum conducătorii 
partidului și statului nostru, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. au 
purtat. în spiritul cel mai autentic al 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist discuții vizind 
refacerea și întărirea unității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste, și

Consensul miilor de mesaje: 
ADEZIUNE!

De la Academia de științe sociale 
și politice a Republicii Socialiste 
România s-a primit o scrisoare, in 
care se subliniază : ..Comuniștii din 
Academie iși exprimă deplina lor a- 
deziune față de linia politică internă 
și externă a partidului nostru și a 
conducerii sale, față de bilanțul stră
lucit al misiunii îndeplinite de con
ducerea de partid și de stat a Româ
niei socialiste in țările socialiste din 
Asia. Ne alăturăm din toată inima 
gindurilor exprimate de oamenii 
muncii din patria noastră la adresa 
activității neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — eminent frun
taș al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale — pusă in slujba 
nobilelor idealuri ale socialismului 
și frăției intre popoare, ale păcii și 
colaborării internaționale*1.

Cităm din scrisoarea trimisă de 
Uniunea Ziariștilor din Republica 
Socialistă România : ..Alături de în
tregul nostru popor, Uniunea Ziariș
tilor din Republica Socialistă Româ
nia, dind glas simțămintelor tutu
ror celor care lucrează in redacțiile 
ziarelor și revistelor, ale radioului, 
televiziunii și filmului de actualități, 
vă exprimă, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. aprobarea lor deplină, 
cele mai calde sentimente de satis
facție și respect pentru activitatea 
rodnică a delegației de partid și de 
stat române in cursul recente; vizite 
de prietenie In țările socialiste din 
Asia.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată jn în
cheiere — că p?ntru noi. slujitorii 
presei comuniste, nu există ideal 
mai înalt decit acela de a ne con
sacra întreaga capacitate, tot talentul, 
pasiunea și energia pentru a asigura 
presei noastre un înalt spirit parti
nic. pentru a răspindi in mase cuvin- 
tul partidului. pentru a mobiliza 
conștiința poporului, nesecatele sale 
forțe creatoare consacrate cauzei mă
rețe a înfloririi multilaterale a 
României socialiste, a victoriei so
cialismului și păcii in lume".

In scrisoarea Colegiului Ministeru
lui Afacerilor Interne se spune, prin
tre altele : „Misiunea de inaltă răs
pundere pe care ați indeplinit-o se 
înscrie in contextul politicii noastre 
externe, pătrunsă de înalta principia
litate comunistă, de afirmare hotăritâ 
a principiilor marxist-lenlniste in re
lațiile dintre țările socialiste, dintre 

-partidele comuniste și muncitorești. 
Convorbirile pe care le-ați purtat cu 
conducătorii de partid și de stat din 
țările vizitate, rezultatele fructuoase 
obținute au confirmat încă o dată 
Uriașa însemnătate teoretică și prac
tică a așezării relațiilor dintre țările 
socialiste pe temelia trainică a res
pectării independenței și suveranită
ții, neamestecului in treburile interne, 
întrajutorării tovărășești — condiție 
primordială a colaborării rodnice și 
a asigurării unei unități indistrueti- 
btle.

Vă încredințăm, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că aparatul Minis
terului Afacerilor Interne, in unani
mitatea sa, va munci cu dăruire și 
abnegație pentru a-și aduce șl in 
viitor contribuția la eforturile între
gii națiuni, de întărire și dezvoltare 
a patriei noastre, de înălțare a ei pe 
noi culmi aie progresului și civili
zației".

In mesajul trimis de Consiliul Na- 

muncitorești. Țările vizitate au fost 
diferite ca mărime, ca tradiții isto
rice. condiții de viață. Pretutindeni 
in-â solii poporului nostru s-au bucu
rai de stima și prețuire, pentru că 
prin întreaga lor activitate ei au de
monstrat. practic, posibilitatea dialo- 
guiui, a schimbului sincer de păreri. 
Problemele, orieit ar fi de complexe, 
nu pot fi analizate și rezolvate decit 
pe terenul principiilor, prin schimbul 
deschis de opinii ; deosebirile de pă
reri ivite asupra unui punct sau altul 
in evoluția mișcării comuniste sint 
infinit mai mici decit ceea ce unește 
popoarele socialiste in aspirațiile lor 
de edificare a unei lumi noi. de în
tărire a păcii și colaborării interna
ționale.

Aceste adevăruri simple și totuși 
de o excepțională importanță istorică, 
întrucit ele constituie cheia înțelegerii 
multiplelor raporturi pe care le im
plică principiile marxism-leninismu
lui și internaționalismului socialist, 
au fost magistral demonstrate prin 
vizita delegației noastre. Este încă 
una din rațiunile pentru care aceasta 
se înfățișează ca o contribuție de 
seamă a României socialiste la în
tăriri a mișcării comuniste. Intre noi 
și țările prietene ale cărei oaspete 
am fost există, în mod firesc, și 
puncte de vedere care nu se asea
mănă intru totul. In discuțiile sincere, 
tovărășești care au avut loc s-au 
expus părerile fiecăreia din părți, 
putindu-se desprinde un larg teren 
comun de înțelegere. Un astfel de 
mod de a privi lucrurile, care pre
supune receptivitate, respect față de 
opiniile partenerului și exclude cu 
desăvirșire nefasta practică a invec
tivelor, acuzațiilor, etichetărilor sau 
insinuărilor creează o atmosferă de 
încredere, de stimă reciprocă, de 
prietenie, chiar dacă nu există un 
acord deplin in toate chestiunile 
abordate. Nu intimplător toți cei că
rora le este scumpă cauza unității și 
care manifestă față de țara noastră 
respect și prețuire, au folosit, refe- 
rindu-se la această importantă acțiu
ne a sa. la roadele ei, termenul ,.o 
politică a înțelepciunii și chibzuin- 
ței".

Ca om de știință, ca cetățean al 
României noi. socialiste, sint mindru 
de politica partidului și statului nos
tru. pe care o aprob în întregime 
și la a cărei transpunere in fapte 
mă străduiesc să iau parte pe măsura 
posibilităților mele.

Acad. prof. Aurel MOGA 
președintele
Academiei de științe medicale

(ional al organizației pionierilor se 
arată, intre altele : „Comandanții 
do pionieri, cadrele didactice, pă
rinții celor aproape două mili
oane de purtători ai cravatelor 
roșii și toii cei care se ocupă de 
educația tinerelor vlăstare aprobă 
din inimă și dau o înaltă apreciere 
activității deosebite pe care delega
ția de partid și de stat și dumnea
voastră personal, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați depus-o cu strălucire, cu prile
jul vizitei in tarile socialiste din 
Asia, considertnd această vizită ca 
un mare eveniment, cu semnificații 
deosebite în viața pelitică interna
țională.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că vom educa ti
nerele vlăstare ale țării in spirit re
voluționar. după pilda neobositei 
dumneavoastre activități, le vom 
pregăti pentru viață, ca să devină 
cetățeni destoinici, întreprinzători, 
dotați cu înaltele calități moral-po- 
litice pe care le cultivă partidul nos
tru".

în telegrama Asociației juriștilor 
din Republica Socialistă România se 
spune, printre altele : „Apreciem pe 
deplin strălucitele rezultate ale mun
cii neobosite duse de întreaga dele
gație. personal de tovarășul Nicolae 
C-^usescu. in vizita in țările so
cialiste din Asia, care reprezintă o 
importantă contribuție la întărirea 
legăturilor de prietenie și colaborare 
multilaterală între poporul nostru și 
popoarele țârilor vizitate, la cauza 
păcii, a unității țărilor socialiste și a 
partidelor comuniste și muncitorești 
— imperativ major al comunismului, 
păcii și progresului".

Din partea colectivului de muncă 
de la uzina „Vulcan" din București 
a sosit o scrisoare, in care se arată, 
printre altele : „întreaga masă a sa- 
lariaților uzinei noastre aprobă cu 
toată încrederea și acordă cele mai 
înalte aprecieri activității desfășu
rate cu prilejul vizitei in țările so
cialiste din Asia. Colectivul nos
tru de muncă apreciază și este in
tru totul de acord cu politica in
ternă și externă desfășurată de Parti
dul Comunist Român".

„Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai Grupului industrial 
de petrochimie Borzești aprobă din 
inimă activitatea delegației de partid 
și guvernamentale, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care a ex
primat deplin năzuințele poporului 
nostru" — se arată in telegrama tri
misă de aoest colectiv.

Din Lupeni, colectivul Exploatării 
miniere a adresat o telegramă, în 
care se relevă, intre altele, „pro
funda adeziune a minerilor față de 
politica înțeleaptă a partidului și 
statului nostru, politică pusă in sluj
ba păcii, unității și coeziunii sistemu
lui mondial socialist, asigurării unui 
climat de înțelegere intre popoare".

Prirticipanții la adunarea prilejuită 
de decernarea steagului și diplomei 
de cooperativă fruntașă pe tară in 
întrecerea pentru cele mai bune re
zultate la producția de fructe C.A.P. 
I/voru. comuna Vedea, județul Ar- 
Res, subliniază in telegrama trimisa 
conducerii partidului : „Ne angajăm 
ca în scest an să muncim și mai 
bine, sâ obținem aceleași roade in 
toate compartimentele d ? producție, 
dovedind prin aceasta totala noastră

Contribuție remarcabilă 
la dezideratele reale 

ale internaționalismului socialist
Aduse de ecranul televizoarelor, de 

comentariile și comunicatele apărute 
în presă — imaginile entuziasmului 
cu care milioane de oameni ai mun
cii au însoțit delegația noastră d*' 
partid și guvernamentală de-a lungul 
vizitei întreprinse in cele patru țări 
socialiste ale Asiei, ecourile deosebii 
de favorabile pe care cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul delegației noastre, le-au avut 
in rindurile unor marcante persona
lități politice nu pot trezi decit sa
tisfacția legitimă a fiecărui cetățean 
al tării noastre. Sint imagini ale unei 
solidarități active, ale unei colaborări 
intense cu toate țările socialiste, con
tribuții la întărirea unității țării 
noastre cu toate popoarele lumii.

Și. nu pot în aceste condiții decit 
să-mi exprim totala adeziune față de 
rezultatele acestei călătorii — reafir
mare și demonstrație elocventă a 
consecvenței cu care partidul nostru 
iși promovează politica sa externă, 
politică a colaborării intre popoare 
în numele unor idealuri superioare. 
Desfășurată de-a lungul a mii de ki
lometri. călătoria din China, R.D. 
Vietnam. Coreea Mongolia nu nu
mai că răspunde intereselor și aspi
rațiilor adinei ale tuturor popoarelor 
din țările socialiste, ale mișcării co
muniste internaționale — dar, în a- 
celași timp, ea reprezintă un eveni
ment de o excepțională însemnătate 
pentru istoria contemporană a Ro
mâniei

A nu înțelege semnificațiile acestei 
vizite, caracterul ei constructiv, res
pectul manifestat pentru activitatea 
fiecărui popor, pentru dreptul de a 
decide asupra propriului destin — în
seamnă a refuza o realitate care se 
impune cu maximă evidență.

Faptul că au fost numeroase apre
cierile și comentariile favorabile cu 
prilejul acestei vizite, că în nume
roasele telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, sosite din toate colturile 
țării, dir partea a numeroși oameni 
ai-muncii, sint aprobate si sprijinite 

adeziune ]a politica partidului și sta
tului nostru, la neobosita activitate pe 
care ați desfășurat-o in vizitele făcute 
in țările socialiste din Asia, pentru 
pacea și progresul întregii omeniri

Membrii corpului profesoral și stu
denții de la Institutul politehnic din 
București, Academia de studii eco
nomice, Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragialc". 
Institutul de construcții au trimis, 
de asemenea, telegrame in care iși 
exprimă satisfacția si adeziunea una
nimă la rezultatele strălucite ale 
vizitei delegației de partid și de stat 
în țările socialiste din Asia, 
înaltă prețuire față de aceas
tă acțiune politică prodigioasă, 
desfășurată sub conducerea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, se relevă și 
in telegramele adresate de colectivele 
profesorale și studenții institutelor 
politehnice din Brașov și Galuti, In
stitutului politehnic și Institutului de 
medicină și farmacie din Iași, Facul
tății dc filologie și istorie din Sibiu, 
institutelor pedagogice din Constan
ța, Pitești. Tg. Mureș, Suceava, Baia 
Marc, Bacău.

Au mai trimis telegrame C.C. al 
P.C R„ tovarășului Nicolae Ceausescu, 
prin intermediul cărora își exprimă 
deplina adeziune si satisfacția totală 
fată de rezultatele recentei vizite a 
delegației de partid și guverna
mentale in țările socialiste din 
Asia colectivele de muncă din : 
uzinele „Timpuri noi", Combinatul 
de bumbac nr. 1 și Combinatul de 
sticlă — din București, întreprinde
rea de construcții siderurgice — Hu
nedoara. Uzina de fibre sintetice 
Săvinești, „Electromureș". Combina
tul chimic Tirnăveni, Complexul ter
mocentralei Mintia, Schela petroli
feră Tirgoviște si Schela de extrac
ție Țicleni (Gorj). fabrica de încăl
țăminte „Solidaritatea" — Oradea, 
Uzina de superfosfati și acid sulfu- 
rio — Năvodari, Uzina Oțelul Roșu 
(Caraș-Severin). Uzina de strunguri 
din Arad. Fabrloa de sticlărie Turda, 
întreprinderea minieră Bocșa, Uzina 
mecanică Buzău, Uzina de reparații 
tractoare și motoare grele Poiana 
Cimpina, Complexul C.F.R. Adjud : 
militarii constructori ai drumului 
transfăgărășan ; consiliile județene 
ale sindicatelor — Arad, Vaslui, Doi i. 
Olt. Vilcea, Satu-Marc, Mureș, Ti
miș, Hunedoara, Neamț. Cluj, Vran- 
cca ; consiliile oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din județele 
Cluj. Alba, Bistrița-Nâsăud, Arad, 
Sibiu, Harghita, Brașov ; consiliile 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din județele Brașov, Sibiu, 
Alba, Arad, Tg. Mureș. Bistrita- 
Năsăud, Satu-Mare ; consiliul oame
nilor muncii de naționalitate ucrai
neană din județul Maramureș ; Di
recția generală a presei și tipăritu
rilor : Comitetul pentru cultură și 
artă al municipiului București ; ca
drele didactice din județele Ialo
mița. Harghita. Vrancea, Covasna, 
clin orașele Mărășeștl și Deva ; co
lectivele de muncă din I.A.S. „Insula 
marc a Brăilei". Utviniș (Arad), Peș
tera (Constanța). Bucium (Iași). Si. 
Gheorghe (Covasna). Stațiunea de 
mecanizare a agriculturii Castclu 
(Constanta). Stațiunea experimen
tală agricolă Podul Iloaie (Iași) : ță
ranii cooperatori si locuitorii din co
munele Bengești. Ciocadla, Pestișani, 
Bălești, Tismana (Gorj). 

cu entuziasm acțiunile delegației 
nodstre, că este apreciat înaltul pa
triotism care a stat la baza activității 
sale, ne întărește convingerea că nu
mai o excesivă miopie politică din 
partea cuiva ar putea să ducă la în
cercarea de diminuare ori de contes
tare a însemnătății deosebite a uneia 
din cele mai spectaculoase manifestări 
politice postbelice. Deosebita apreciere 
pe care toți cetățenii patriei o acordă 
cuvîntărilor înțelepte, argumentate 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
înaltului său spirit de răspundere a- 
testă consensul acțiunilor sale cu

„Secretul" încrederii și prețuirii 

internaționale: principialitatea 

și noblețea țelurilor 

politicii noastre
Alâturj de tovarășii mei de muncă, 

am trăit cu intensitate momentele de 
neuitat ale acestei vizite istorice, ale 
întâlnirilor calde, prietenești pe care 
conducătorii partidului și statului 
nostru le-au avut la mii de kilometri 
depărtare de patrie. Muncitori, ță
rani. intelectuali dm China și Viet
nam. din Coreea și Mongolia au fă
cut o primire entuziastă solilor po
porului român. Căldura sentimente
lor exprimate de popoarele frățești 
din țările socialiste ale Asiei ne-a 
arătat o data mai mult cit de mare e 
stima manifestată peste hotare față 
de politica externă a României socia
liste. Privind pe micul ecran ima
ginile emoționante alq mulțimilor, 
care la Pekin și Hanoi. la Phenian si 
Ulan Bator aclamau pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mi-am simțit ini
ma plină de puternică mindrie pa
triotică. Iată, mi-am spus, cîți prie- 

j teni avem în toate colțurile lumii, 
iată cit de mult a crescut prestigiul 
României socialiste.

Nu e greu de descoperit ..secretul" 
încrederii și prețuirii de care se 
bucură partidul și statul nostru peste 
hotare. Este .același ..secret" care 
explică dragostea fierbinte cu care 
este înconjurat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul fiecăreia din
tre vizitele de lucru pe care le face 
în întreprinderile și cooperativele 
noastre. în școli, pe șantiere si în 
piețe. Același izvor au Încrederea și 
prețuirea de care se bucură politica 
partidului nostru in rindurile opi
niei publice internaționale, cît și ade
ziunea unanimă pe care o manifestă 
față de ea întregul nostru popor. 
Este vorba de unitatea — caracteris
tică întregii politici a partidului nos
tru — intre vorbe și fapte, între 
principiile pe care acesta le proclamă 
și acțiunile pe care le întreprinde 
pentru traducerea lor in viață. Și nu 
e vorba de legătura intre fapte și 
orice fel de vorbe — ci de aceea a 

De pe întreg cuprinsul țării s-au în
dreptat, în aceste zile, într-un uriaș to
rent, mii și mii de telegrame, scrisori, 
mesaje către Comitetul Central, către 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — în legă
tură cu vizita oficială de prietenie a 
delegației de partid și guvernamentale 
române în țările socialiste din Asia. 
Au sosit — și mai sosesc în continuare, 
într-un neîntrerupt șuvoi — telegrame 
din partea comitetelor județene, mu
nicipale și comunale de partid, a orga
nizațiilor de masă și obștești, uniuni
lor de creație, din partea a nenumă
rate colective din fabrici șl uzine, de 
pe ogoare, din Institute de proiectări 
și întreprinderi comerciale, din școli 
șl universități, din mari unități mili
tare, ca și scrisori individuale din par
tea a zeci de mii de cetățeni al pa
triei. Provin de Ia oameni de cele mai 
diferite profesii, muncitori, țărani coo
peratori, intelectuali, militari — ro
mâni, maghiari, germani șl de alte na
ționalități, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici. Efectiv, S-AU FĂCUT AUZITE 
GLASUL ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR, 
CUV1NTUL ÎNTREGII NOASTRE NA
ȚIUNI I

Această luare de poziție cu caracter 
de masă a exprimat — într-o strălu
cită unitate de gîndire șl voință — o 
unică idee și aceleași sentimente: 
APROBARE DEPLINA, ADEZIUNE FER
MA ENTUZIASTA, SATISFACȚIE $1 
MÎNDR1E PATRIOTICA. S-au verificat 
încă o dată forța unității de gra
nit a întregului popor in jurul parti
dului, identitatea deplină dintre poli
tica externă a partidului șl voința po
porului. Milioanele de cetățeni ai pa
triei și-au exprimat astfel înalta apre
ciere față de rezultatele acestei strălu
cite acțiuni Internaționale, față de

activitatea fructuoasă desfășurată de 
delegația noastră, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în spiritul 
unei înalte responsabilități față de 
interesele naționale ale țării, față de 
cerințele dezvoltării relațiilor frățești 
cu toate țările socialiste, față de cauza 
unității întregului sistem socialist mon
dial șl a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a păcii, liber
tății șl progresului popoarelor.

Telegramele, scrisorile, luările de 
poziție au exprimat nu simple senti
mente, nu numai o adeziune afectivă, 
ci un acord raționai, izvorlt dln- 
tr-o matură și lucidă analiză a sensu
lui, țelurilor și efectelor multiple ale 
acestei acțiuni de politică externă de 
prim rang, evidențiindu-se concordan
ța ei deplină cu cele mai Importante 
cerințe ale internaționalismului prole
tar, cu dezideratele majore ale ome
nirii contemporane, marile servicii a- 
duse cauzei generale a socialismului 
și păcii, întăririi pozițiilor socialismu
lui în lume, dezvoltării luptei antiim- 
perialiste, coeziunii tuturor forțelor 
care acționează pentru progresul so
cietății umane, pentru libertatea, 
neatârnarea și prietenia tuturor po
poarelor.

în lumina acestor nobile idealuri 
care călăuzesc întreaga activitate des
fășurată de partidul șt statul nostru pe 
tărim extern, semnatarii scrisorilor șl 
telegramelor șl-au exprimat bucuria și 
satisfacția față de creșterea prestigiu
lui internațional al României socialis
te, față de aprecierile elogioase, față 
de înțelegerea de care s-a bucurat șl 
de sprijinul pe care l-a găsit această 
vizită pe meridiane din cele mal di
verse ale lumii. Totodată, s-a luat po
ziție fermă față de acele interpretări 
răzlețe, care, din neînțelegere sau din

îndepărtare de spiritul bunel cre
dințe, în flagrantă contradicție cu rea
litatea, au căutat să prezinte într-o lu
mină deformată sensul șl țelurile vizi
tei ; pe drept cuvînt a fost subliniată cu 
putere ideea că o acțiune consacrată 
extinderii prieteniei și colaborării, u- 
nității țărilor socialiste și a mișcării co
muniste, coeziunii tuturor forțelor re
voluționare șl antlimperlaliste nu poa
te fi decit aplaudată de toți cei cărora 
le este cu adevărat scumpă această 
cauză.

Dind o înaltă apreciere vizitei, ac
tivității desfășurate de delegație, co
muniștii, întregul nostru popor au 
relevat meritele șl contribuția excep
țională adusă în elaborarea șl promo
varea acestei politici constructive, 
principiale de secretarul general al 
partidului; milioanele de cetățeni ai 
României socialiste au făcut să răsune 
din nou, cu claritate șl forță, glasul 
stimei șl dragostei profunde față de 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, llu credincios al poporu
lui, exemplu de militant comunist, pa
triot și Internaționalist, promotor 
neobosit al intereselor țării șl, totoda
tă, al unității tuturor țărilor socialiste 
și mișcării comuniste, țeluri nobile în 
a căror împlinire investește nesecata 
sa energie și pasiune revoluționară.

Indestructibila unitate a tuturor lo
cuitorilor patrie! în |urul partidului, al 
conducerii sale este un permanent Iz
vor de forță în aplicarea politicii mar
xist-lenlniste, Interne și internaționale 
a partidului, în mersul mereu înainte, 
ferm șl neabătut, al poporului român 
pe calea socialismului șl comunis
mului.

gindirea întregului nostru popor, cu 
interesele sale vitale.

Schimbul sincer $1 deschis de pă
reri, dialogul viu, direct, angajat cu 
acest prilej, au arătat nu numai că 
fiecare partid răspunde de destinele 
istorice ale poporului său dar că, im
plicit. răspunde și de cele Interna
tionale. Manifestîndu-și respectul 
pentru activitatea fiecărui stat socia
list in parte, aflrmind dezaprobarea 
pentru imixtiunile de orice fel in 
politica internă a altui stat, partidul 
nostru s-a pronunțat împotriva inter
vențiilor imperiaMste. pentru Întrona
rea unor relații normale, de colabo
rare constructivă intre state, in in
teresul cauzei socialismului și păcii. 
Iată de ce importanța majoră a a- 
cestei vizite este evidentă și ea 
marchează contribuția pe care parti
dul nostru a adus-o la întărirea uni
tății dintre țările socialiste, la uni
tatea mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Brăduț COVALIU 
președintele Uniunii 
artiștilor plastici din Republica 
Socialistâ România

faptelor cu cele mai nobile teluri. 
Nimeni nu poate arăta un singur 
caz măcar in care orientarea politicii 
interne și externe a Partidului Co
munist Român, principiile formulate 
in documentele partidului nostru, în 
cuvintările conducătorilor 6&i să nu 
fi fost riguros respectate în activi
tatea practică.

De-a lungul anilor ne-am convins 
cu toții — și s-au putut convinge atit 
prietenii cit și cei care nu ne sint 
prieteni — că partidul nostru respin
ge practica „contabilității duble", 
consideră că principiile nobile tre
buie să-și găsească acoperire în ac
țiuni practice pe măsura lor. Mărtu
rie a acestei consecvențe neabătute, 
a armoniei dintre vorbe țși fapte, 
stau toate acțiunile inițiate de par
tidul nostru țn politica externă, e- 
forturile sale constante îndreptate 
spre întărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a solidarită
ții sale active cu toate forțele anti- 
imperialiste.

Respectăm și prețuim pe toți cei 
care, de la un capăt la altul al lumii, 
militează în sprijinul nobilei cauze 
a unității. Care militează, aș zice, 
nu numai prin vorbe frumoase, prin 
declarații, dar nu uită să le înso
țească întotdeauna de măsuri practi
ce, de acțiuni corespunzătoare, care 
să slujească într-adevăr acestei cauze 
scumpe clasei muncitoare din toată 
lumea.

Cu atit mai mare este satisfacția 
fiecărui comunist român că partidul 
nostru, prin întreaga sa politică ex
ternă. care se bucură de sprijinul și 
adeziunea întregului popor, dă un 
înalt exemplu de slujire consecven
tă a internaționalismului, de unitate 
intre vorbă și faptă.

Rada FAUSTIN
muncitor, Fabrica de piele 
și încălțăminte „Clujana"

NOTA REDACȚIEI

Misiune in 
cerințelor

Acțiunea arc drept condiție funda
mentală cunoașterea, după cum a- 
ceasta poate da acțiunii noi impul
suri. noi dimensiuni. Această inter
dependență dialectică este o premisă 
esențială a progresului. Dacă ea nu 
se realizează, in mișcarea lucrurilor 
și relațiilor tinzind mereu spre lumi
na, spre armonie intervine stagnarea 
sau, ceea ce e și mai rău, regresul.

Adevărul că la baza cunoașterii stau 
impresia nemijlocită, contactul direct, 
experiența personală, nu mai trebuie 
să fie demonstrat. Am sentimentul 
câ dincolo de rezultatele concrete — 
care prin ele insele silit dc o impor
tanță excepțională — vizita delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne in țările socialiste din Asia se 
încadrează intr-un astfel de sistem 
mai vast, de relații, fiind o inițiativă 
in deplină concordanță cu adevăra
tele interese, privite in perspectivă, 
ale țării noastre, ale tuturor țărilor 
socialiste, o nouă manifestare a unei 
gindiri dinamice, rod al unei con
cepții marxiste, creatoare, șl al unei 
politici puse in slujba practicii re
voluționare.

Respingerea cunoașterii sau preju
decata, reținerea de la schimbul do 
principii și păreri nu sînt sfetnici 
buni, ci izvor și hrană pentru neîn
credere și etichetări intolerabile. Ve
rificarea conștiincioasă și completa
rea informațiilor, stabilirea unui 
schimb de idei, deschis și calm, con
stituie o condiție fundamentală a ori
cărei atitudini raționale și, în con
secință, constructive. Dar nu e de 
ajuns doar să propovâduim acesîe 
idei, ci trebuie să le și aplicăm, cu 
perseverență, cu bună credință — a- 
sumindu-ne chiar și eventualul risc 
al unor manifestări ale lipsei de înțe
legere — pentru triumful acestor 
principii în viața internațională.

Spunind toate acestea, am și expri
mat de ce sînt de acord fără nici o 
reținere cu țelurile vizitei amintite, 
de ce-mi însușesc în totalitatea lor 
învățămintele și rezultatele pe care 
ea le comportă. Ca om de cultură,

In slujba celor mai înalte 

idealuri ale umanității
în oricare slujitor al artei din țara 

românească, in oricare slujitor al 
scenei din această țară — ce a ridi
cat teatrul la adevărata lui demnita
te, de înaltă tribună — bate o inimă 
de înflăcărat cetățean, viu interesat 
de politica țării sale, de pacea lumii. 
Tocmai de aceea am urmărit și eu 
cu un puternic interes recenta vizi
tă, însoțind zi de zi cu ochii minții 
delegația noastră. Tocmai de aceea 
am meditat îndelung asupra multi
plelor sensuri ale acestei vizite.

S-a conturat astfel, printre nume
roase alte sensuri, faptul că solia de 
prietenie și solidaritate, purtată cale 
de mii de kilometri, în cele patru 
țări socialiste ale Asiei — solie ce a 
avut în fruntea ei pe strălucitul fiu 
al poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a constituit, deopotrivă, 
o contribuție reală, efectivă la cauza 
coeziunii țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești și totodată 
o grăitoare demonstrație a fermității 
poziției antlimperlaliste a partidului 
nostru, a eforturilor neobosite și con
crete pe care le face în direcția în
tăririi frontului mondial antiimpe
rialist.

spiritul 

istoriei
cred că este firesc să evaluez fiecare 
acțiune politică, economică și socială, 
folosindu-mă de criteriul mereu va
labil al umanismului. Ei bine, am 
sentimentul că această veșnică piatră 
de încercare justifică, atestă cu stră
lucire valoarea prodigioasei activi- 
1 iți depuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în fruntea delegației in 
cursul acestei vizite pe care am 
urmărit-o cu interes.

Cu cîțiva ani în urmă, ca scriitor, 
am vizitat China și alte țări socia
liste din Asia, am putut vedea stră
daniile popoarelor frățești ale acestor 
țâri de bogată tradiție revoluționara 
pentru construirea societății socialis
te. pentru rezolvarea contradicțiilor 
decurgînd din destinul lor istoric, dm 
structura lor etnică, lingvistică, fi
lozofică. pentru crearea națiunii so
cialiste de tip nou. pe baza princi
piilor marxist-leniniste și a propriei 
lor experiențe, a caracteristicilor lor 
snecifice. Și fie-mi îngăduit sâ spun 
aici că, in zilele vizitei, m-a umplut 
de satisfacție gindul câ, dacă, in ca
drul schimbului de idei privind expe
riența construcției socialiste, a venit 
în discuție rezolvarea problemei na
ționale, delegația noastră a avut po
sibilitatea să ofere bogate informații 
și pe acest tărim. Experiența țării 
noastre, faptul că Partidul Comunist 
Român a așezat unitatea și colabo
rarea frățească dintre poporul român 
si naționalitățile conlocuitoare pe te
melia trainică a egalității depline in 
drepturi, a cunoașterii și respectului 
reciproc, sînt de natură să se bucure 
peste tot de interes, fiind o realizare 
exemplară, atit din punct de vedere 
principial cît și practic.

Timpul își urmează cursul, activ. 
Judecata implacabilă a istoriei știe să 
distingă fețele adevărului și păstrea
ză tot ce este dreptate. Eventualele 
interpretări denaturate nu pot avea 
decit caracter de moment și trecător : 
adevărul rațiunii și — scriu încă o 
dată — al umanismului, rămîne.

DOMOKOS G€za

Vizita recentă reprezintă, evident, 
încă o dovadă, dintre cele mai înalte, 
a consecvenței cu care țara noastră 
se pronunță și, totodată, acționează 
pentru prietenie și relații frățești cu 
toate țările socialiste, fără excepție. 
Convorbirile avute, documentele fi
nale au, fără nici o îndoială, valoa
rea unei manifestări pe cit de pu
ternice, pe atit de directe — de so
lidaritate internationalists activă cu 
lupta eroică a tuturor popoarelor 
dornice de libertate, dornice de nea- 
tîrnare. încercăm o mare bucurie, în
cercăm puternice sentimente de sa
tisfacție văzînd cum conducătorii a- 
cestui popor — popor pe care istoria 
l-a învățat ce înseamnă prețuirea li
bertății — militează cu atita hotărire 
pentru această cauză nobilă și arză
toare a lumii contemporane. Recenta 
vizită e o expresie convingătoare a 
participării nemijlocite a României 
Ia cel mai grandios vis ce l-a nutrit 
cugetul omului — edificarea unei 
lumi a păcii, libertății și prieteniei 
oamenilor.

George CALBOREANU 
artist al poporului
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VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI, 
NICOLAE CEAUȘESCU IN FINLANDA

Întîlnirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

cu conducerea
Asociației de prietenie 

Finlanda-România
Vineri, președintele Consiliului 

de Stat, Nicolae Ceaușescu. și soția 
sa. Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Janos Fazekas. Corneliu 
Mănescu, loan Avram s-au întâlnit 
Ia sediul ambasadei române cu 
membrii conducerii Asociației de 
prietenie Finlanda-România. A 
fost de față Mircea Bălănescu, 
ambasadorul țării noastre la Hel-

Șeful statului român s-a întreți
nut cordial cu Vilho Siivola, pre
ședinte, artist, și regizor la tea
trul național, Kaarlo Koroma, 
vicepreședinte, pictor. Elli Kahila, 
■vicepreședinte, Vaino J. Leino, pri
marul orașului Turku, Vaino Dahl, 
primarul orașului Valkeakoski, 
Jori Larinkari. industriaș, pre
ședinte al asociației chimiștilor, 
Aimo Sakari, profesor universitar, 
romanist. Jorma Kolhi, primarul 
orașului Lappeenranta, Arvo Tur- 
tiainen, poet și scriitor. Juho Ten
ii iala. profesor, Osmo Kock. depu
tat, Valde Nevelainen. deputat, 
Martti Malmberg, Seppo Siren, se
cretarul asociației.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele asociației 
a spus .' „Pentru noi, care facem 
parte din conducerea Asociației de 
prietenie Finlanda-România, este 
o mare cinste să ne întîlnim cu 
dumneavoastră și soția dumnea
voastră".

Subliniind că asociația, care a 
împlinit de curînd 20 de ani de la 
înființare, a desfășurat o activitate 
bună, reunind reprezentanți ai 
diferitelor categorii sociale, un 
mare număr de finlandezi, Vil
ho Siivola a evocat contribuția 
adusă de asociație la cunoașterea 
României în Finlanda, a rezultate
lor obținute de bSporbl 'român,'-5 a 
perspectivelor de dezvoltare a țării 
noastre. Noi dorim — a spus el — 
ca relațiile de prietenie dintre cele 
două popoare să se dezvolte cit 
mai mult în anii viitori.

BRĂILA (corespondentul 
„Scinteli", N. Gr. Mărășanu). — 
Folosind cu pricepere, din pri
mele zile, toate mașinile și uti
lajele de recoltare, cooperatorii, 
mecanizatorii și ceilalți lucrători 
ai întreprinderilor agricole de 
stat din județul Brăila au reu
șit sâ strlngă orzul de pe în
treaga suprafață de 6583 hecta
re și să-1 depoziteze in condiții 
optime in spațiile dinainte pre
gătite. Cu tot timpul nefavorabil 
din ultimele zile, in multe coo
perative agricole și întreprin
deri agrioole de stat, acolo unde 
griul a ajuns la maturitate, me
canizatorii au trecut la stringe- 
rea recoltei. Consiliile de con
ducere de la multe cooperative 
agricole, printre care Chișcani. 
Tichilești. Jugureanu. Mihai Bra- 
vu, Ulmu și altele au luat mă
suri operative, pentru folosirea 
la maximum a tuturor forțelor 
umane și mecanice, a fiecărei 
zile favorabile pentru ca întrea
ga cantitate de griu să fie strin- 
să urgent și fără pierderi 
hambare.

a început să producă primele 
piese de schimb pentru funicu- 
lare forestiere, fierăstraie meca
nice și gatere.

Pină la sfirșitul acestui an, la 
noua fabrică se vor produce 
peste 500 tone piese de schimb 
necesare sectorului forestier, ur- 
mînd ca la capacitatea ei finală 
să se realizeze anual aici peste
1 400 tone piese de schimb.

— Valoarea pierderilor este rela
tivă — a precizat directorul amintit
— deoarece instalațiile au produc
tivitate mare, un grad înalt de au
tomatizare. ce vor conferi plăcilor 
fibrolemnoase o calitate superioară 
celei prevăzute inițial.

De fapt, aceste argumente ocolesc 
răspunsul și constituie o consolare 
palidă, in raport cu situația reală. 
Să dăm noi un răspuns : in acest 
an, plăcile din P.F.L. reprezintă un 
produs deficitar pe economie, tocmai 
datorită neintrării in funcțiune a 
acestor capacități de producție, iar 
valoarea restanțelor a crescut con
tinuu in cursul anului 1971, atingind 
la începutul lunii iunie peste 5 000 
tone.

Făcind o scurtă incursiune în „is
toria" plină de dificultăți a construc
ției celor două întreprinderi amin
tite. trebuie să subliniem câ obsta
colele intimpinate ar fi fost cu mult 
mai mici, dacă in perimetrul șantie
relor s-ar fi realizat o colaborare 
strinsă Intre proiectanți și organiza
țiile de construcții respective.

Dacă ținem scama că proiectele 
sint adevărate jaloane după care se 
angajează o parte însemnată din 
fondurile statului, atunci intocmirea 
lor in deplină cunoștință de cauză sa 
impune ca o necesitate stringentă. 
Or, riscurile aduse de lipsa de fun
damentare tehnică și economică a 
unor documentații pe de o parte, iar 
pe de altă parte interesul scăzut 
manifested de o serie de proiectanți 
față de obligativitatea de a conlucra 
direct cu constructorul, ca și cu cei
lalți factori de pe șantier, fac ca 
din această cauză economia națio
nală să suporte pierderi serioase, 
ceea ce este inacceptabil. Inaccepta
bilă este și mentalitatea care tole
rează o asemenea manieră de lucru 
in proiectare, lâsind să se înțeleagă 
câ apariția situațiilor de acest gen 
se întilnește mai rar, iar pierderile 
rezultate de pe urma lor reprezintă 
o valoare redusă, comparativ cu va
loarea totală a planului de investiții.

A gindi și a acționa în acest fel 
Înseamnă a nesocoti cerința imperi
oasă ca fiecare leu ce este investit
— pe baza unui efort făcut de către 
stat, de către întregul popor — sâ 
corespundă unei nevoi reale a eco
nomiei, in consecință, să-și gă
sească o justificare deplină. Se sub
înțelege că acest principiu economic 
este incompatibil cu încercările sau 
experimentele costisitoare din situa
țiile analizate. Dacă am insistat asu
pra acestor aspecte, am făcut-o pen
tru a atrage atenția tuturor celor în 
drept asupra necesității de a medita 
serios la unele abateri ce se mai 
intilnesc în activitatea de proiectare 
Și, mai ales, de a lua măsuri ferme 
pentru curmarea lor definitivă in 
acest an și în întreg cincinalul, j

Remarcînd că „lumea de după 
cel de-al doilea război mondial 
este încă amenințată de norii po
liticii de forțâ“, președintele aso
ciației a spus : „Toate popoarele 
iubitoare de pace au urmărit cu 
mare satisfacție eforturile pe care 
țara dumneavoastră le-a făcut 
pentru ca în lumea de astăzi pro
blemele să se rezolve la masa tra
tativelor. Noi, la rîndul nostru.

Dineu in onoarea ministrului român 
al construcțiilor de mașini

Asociația de oomerț fino-romănă 
a oferit vineri seara, in saloanele 
restaurantului Mestaritalli. un dineu 
in onoarea ministrului construcțiilor 
de mașini al României. loan Avram.

A luat parte Cornel Vladu. director 
In Ministerul Afacerilor Externe.

Din cartea finlandeză au participat 
Olavi Salonen, ministrul industriei și 
comerțului, Bror Wahlroos, secretar 
general in Ministerul Industriei și 

Imagine din timpul vizitei tovarășei Elena Ceaușescu, fâcutâ in cursul zilei de miercuri la fabrica „Arabia'

constatăm acest lucru cu mare sa
tisfacție".

în încheiere, Vilho Siivola a a- 
dresat, în numele asociației, urări 
de sănătate președintelui Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, de prospe
ritate și fericire pentru poporul 
român.

Răspunzînd. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

..Aș dori să mulțumesc domnului 
președinte al asociației pentru 
••ele spuse despre prietenia româ- 
no-finlandeză și activitatea asocia
ției consacrată dezvoltării acestei 
prietenii.

Apreciez in mod deosebit această 
activitate si consider că este ne
cesar ca intre asociația dumnea
voastră și oamenii din România 
care militează pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre țările noastre, 
precum și cu institutul nostru pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea să se dezvolte relații și mai 
strinse. Condițiile sint favorabile. 
Finlanda și România sint dornice 
să dezvolte relații de colaborare 
atit intre ele. cit și cu celelalte 
state din Europa și din lume și, cu 
toate că mai sint nori negri, dacă 
popoarele iși vor uni eforturile, vor 
colabora intre ele, acești nori vor 
li înlăturați. Noi am dori ca prie
tenia dintre România și Finlanda 
să contribuie și ea la împrăștierea 
acestor nori.

De aceea, urez asociației și con
ducerii sale mari succese in activi
tatea pentru dezvoltarea prieteniei 
dintre popoarele noastre".

în calitatea sa de primar al ora
șului Turku, oraș înfrățit cu Con
stanța, Vaino Leino, adresîndu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
declarat : „Dumneavoastră, condu
cerea țării, poporul român aveți 
prieteni buni în Finlanda’4. El a o- 
ferit președintelui român un dar 
simbolic — o vază de cristal avînd 
încrustate stemele orașelor Turku 
și Constanța.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Este. într-ade- 
văr, bine să dezvoltăm relațiile în
tre țările noastre. Și Finlanda are 
în România prieteni buni".

întrevederea dintre șeful statului 
român și membrii conducerii Aso
ciației Finlanda-România a decurs 
într-o atmosferă prietenească. în 
spiritul relațiilor dintre cele două 
popoare.

Comerțului, N. Ejorklund. vicepre
ședinte al asociației. K. Uusitalo. di
rector al concernului industrial 
Mctox. I. Komonen, director al fir
mei Eurotrade Ltd.. J. E. Thome, di
rector al firmei Finpap

în cursul dineului, au fost evocate 
aspecte ale relațiilor dintre industriile 
celor două țări, precum și perspecti- 
tivele de dezvoltare a colaborării bi
laterale.

La una din întreprinderile „Enso-Gutzeit Osakeyhtio" din Imatra

Momente însuflețite, sărbătorești
(Urinare din pag. I) 

timp pe care il vom petrece îm
preună.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Aș dori să vă adresez dumnea
voastră, domnule primai' și tuturor 
locuitorilor un salut cordial. E o 
plăcere deosebită pentru mine de 
a vizita orașul dumneavoastră. Vă 
urez multă sănătate, prosperitate 
și fericire.

Cuvintele șefului statului român 
sînt viu aplaudate de mulțimea 
care îl înconjoară. Sînt momente 
de spontane manifestări de sim
patie și stimă față de România, 
față de președintele ei.

A urmat apoi un dejun oferit în 
cinstea oaspeților români de Con
siliul municipal Lappeenranta.

Toastînd în sănătatea șefului sta
tului român și a soției sale, a per
soanelor care îl însoțesc, MAUNO 
FORSMAN, președintele consiliului 
municipal, a spus :

Aș dori, in primul rind, să vă 
adresez, in numele conducerii o- 
rașului Lappeenranta, un bun venit 
la acest dejun. Considerăm o mare 
cinste faptul că orașul nostru a 
fost ales ca un obiectiv al vizitei 
dumneavoastră.

După ce a prezentat activitatea 
economică a orașului, perspectivele 
acestuia ca centru industrial și 
turistic, preocupările edililor, pre
ședintele consiliului municipal a 
spus : Noi, finlandezii, cunoaștem 
România nu numai ca o țară fru
moasă din punct de vedere turistic, 
ci și ca o (ară care, datorită efica
cității economice, sc dezvoltă în- 
tr-un ritm impetuos.

Noi dorim ca colaborarea dintre 
țările și popoarele noastre să se 
dezvolte continuu. în numele con
ducerii orașului, doresc, stimați 
oaspeți, să vă simțiți bine în mij

locul nostru, să vă formați o im
presie bună despre orașul Lappeen
ranta.

Răspunzînd. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

F.ste pentru noi o deosebită plă
cere că, in cadrul vizitei pe care 
o facem in Finlanda, avem posibili
tatea să vrzităm și orașul Lappeen
ranta.

Am vizitat una din întreprinde
rile cele mai mari ale orașului 
dumneavoastră, și — așa cum mi 
s-a spus — din Finlanda. Am ad
mirat frumusețile acestei vechi 
așezări și am simțit din plin ospi
talitatea conducerii orașului și a 
locuitorilor săi.

Relațiile dintre România și Fin
landa se dezvoltă bine și sperăm 
că vizita pe care o facem acum 
va contribui și mai mult la inten
sificarea acestor relații în toate 
domeniile de activitate.

România — ea însăși preocupată 
de dezvoltarea sa economică și 
socială — dorește relații largi cu

„SÎNTEM DEOSEBIT
DE MULȚUMIȚI DE VIZITA
ȘEFULUI STATULUI ROMÂN“ 
A

- a declarat primul ministru al Finlandei, 
Ahti Karjalainen,

ziariștilor români
Vineri seara, primul ministru al 

Finlandei, Ahti Karjalainen, a pri
mit pe ziariștii români af'lați la 
Helsinki cu prilejul vizitei în Fin
landa a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în curșul convorbirii cu 
trimișii speciali, premierul finlan
dez a abordat unele probleme ale 
relațiilor fino-române, în lumina 
vizitei pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o face in aceste zile in 
Finlanda.

In ultimul an, a spus șeful gu
vernului finlandez, cursul dezvol
tării relațiilor noastre s-a activizat 
mult. Au avut loc contacte recipro
ce încununate de actuala vizită a 
președintelui Ceaușescu, ale cărei 
rezultate sînt — putem declara de 
pe acum — deosebit de pozitive. In 
toamna anului 1969, oresedintele 
Finlandei a făcut o vizită la Bucu
rești, iar în aceste zile președintele 
român se află în Finlanda. De
sigur, această reușită vizită va 
face România și mai bine cunoscu
tă in Finlanda, va contribui din 
plin la dezvoltarea relațiilor noas
tre în toate domeniile.

Referindu-se la semnificația vi
zitei în contextul preocupărilor ce
lor două țări pentru întărirea'secu
rității europene, Ahti Karjalainen 
a spus : „Eu cred că țările noastre 
au un scop comun — acela ca în 
Europa să fie menținută pacea. 
România acționează în direcția a- 
cestui deziderat cu mijloacele sale 
proprii. Finlanda, la rîndul său, 
acționează prin mijloacele sale spe
cifice ; modalitățile folosite, acțiu
nile întreprinse pot, deci, să dife
re, dar scopul principal al ambe
lor țări este același".

Relevînd consensul de principiu 
al țărilor europene în problema 

toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială.

Doresc să urez încă o dată con
ducerii orașului, tuturor locuitori
lor viață cit mai fericită.

Să se dezvolte relațiile dintre 
România și Finlanda !

Toastul a fost îndelung aplau
dat.

însoțit de oficialitățile locale, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți români s-au ăndreptat apoi 
spre aeroport, unde s-au îmbar
cat intr-un’ avion special pentru 
a reveni la Helsinki.

Cu aceasta, călătoria în regiuni
le de sud-est ale țării gazdă a luat 
sfîrșit, înscriindu-se ca un mo
ment remarcabil al vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Finlanda, atît prin utilitatea sa. cît 
și prin manifestările de căldură și 
prietenie, prin dorința comună de 
cunoaștere și colaborare pe care 
le-a pus în evidență.

Adrian IONESCU

afiati la Helsinki
1

conferinței consacrate securității și 
colaborării, primul ministru finlan
dez a subliniat că, deși există di
ferențe de poziții în ce privește mo
dul și termenul convocării acesteia, 
lucrurile evoluează într-o direcție 
bună.

în continuare, șeful guvernului 
finlandez a relevat rolul țărilor 
mici și mijlocii din Europa în orga
nizarea conferinței pentru securi
tate. In acest sens, a spus el, este 
important ca între țările mici și 
mijlocii să existe colaborare și în
țelegere mutuală, ca glasurile lor să 
fie auzite în viața internațională. 
„Fără îndoială — a spus premie
rul finlandez — este recunoscută 
răspunderea ce revine marilor pu
teri în rezolvarea problemelor in
ternaționale, dar. desigur, evoluția 
vieții internaționale nu depinde 
numai de mărimea țărilor, ci și de 
viabilitatea ideilor exprimate de 
diferite state". Aceasta este și o 
invitație pentru statele mici și 
mijlocii de a influența în bine evo
luția lucrurilor, prin propuneri 
constructive de soluționare a pro
blemelor internaționale. Există 
multe probleme, datînd de foarte 
mulți ani, dar. dacă societatea ome
nească vrea să se dezvolte, ea tre
buie să privească înainte, in per
spectivă.

Referindu-se, în încheiere, din 
nou la vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Finlanda, premierul 
Ahti Karjalainen a declarat : „Noi 
sintem deosebit de mulțumiți de 
vizita șefului statului român, de 
convorbirile avute, de faptul că ele 
contribuie și la dezvoltarea rela
țiilor de pace în Europa și în în
treaga lume".

LA REȘIȚA

Un nou cuptor 
„Siemens-Martin*"

REȘIȚA (corespondentul
„Scinteli", Florea Ciobanul. La 
oțelăria Combinatului siderur
gic din Reșița a Intrat in func
țiune un nou cuptor Siemens- 
Martin de 250 tone. De-a 
lungul celor patru luni de mun
că, constructorii reșlțeni au reu
șit să obțină un avans față de

ÎN JUDEȚUL OLT ÎN JUDEȚUL BRAILA

A început 
construcția 
unei fabrici 
de sticlărie

i

și ceramica
SLATINA (corespondentul 

„Scînteii", Emilian Rouă). — La 
Scornicești, una din cele mai 
mari comune ale județului Olt. 
care in viitorul foarte apropiat 
va deveni centru urban, a in
ceput construcția unei moderne 
fabrici de sticlărie și ceramică. 
Investiția care se realizează 
prin cooperarea dintre coopera
ția de consum și cooperativa 
agricolă din localitate va fi in- 
cheiată in primul semestru al 
anului viitor. Fabrica de la 
Scornicești va produce, in pri
ma etapă de dezvoltare, peste 
70 tone de sticlă — servicii de 
vin. lichior, apă, vaze, bibelouri 
și produse de artizanat, urmind 
ca in 1973 să-și dubleze capaci
tatea de producție. Ca materie 
primă fabrica de sticlărie și ce
ramică folosește deșeurile de 
sticlă de la serele din Scorni
cești (16 hectare) și din alte 
localități ale județului, precum 
și cioburile 
manipularea 
merț, produse 
iroseau.

rezultate din 
sticlelor din co- 
care inainte se

LA FILIASI A INTRAT IN FUNCȚIUNE

Fabrica de piese de schimb și utilaje forestiere
CRAIOVA (corespondentul 

..Scînteii", N'istor Țulcu). La Fi- 
Iiași, unul din cele mai tinere 
orașe de pe cuprinsul județului 
Dolj, a intrat in funcțiune un 
nou obiectiv industrial : Fabri
ca de piese de schimb și utilaje 
forestiere. După ce s-au efec
tuat probele tehnologice. în con
diții optime, colectivul de mun
că al acestei unități industriale

PROIECTANT — 
BENEFICIAR — 
CONSTRUCTOR

(Urmare din pag. I)

puțin timp in urmă, a unor lucrări 
in industria cimentului. Astfel, la 
Combinatul de materiale de 
construcții din Cîmpulung Muscel 
s-a scurtat la jumătate durata de 
execuție a turnului cicloanelor — 
obiect tehnologic înalt de peste 60 
de metri și foarte pretențios din 
punctul de vedere al construcției.

Cu atit mai mult se impune ce
rința unei conlucrări strinse cu con
structorul în cazul unor documenta
ții tehnice vulnerabile. Dacă, insă, la 
un proiect plin de neclarități se mai 
adaugă și o slabă legătură cu șan
tierul, rezultatele sînt extrem de pă
gubitoare. Proiectarea și execuția a 
două fabrici de plăci fibrolemnoase 
la Sebeș și, respectiv, Focșani, au 
avut o evoluție asemănătoare și, 
din păcate, destul de costisitoare, 
deoarece în două rînduri termenele 
de punere in funcțiune n-au fost 
respectate. Pentru a intregi o Ima
gine veridică asupra manierei in 
care s-a acționat la aceste investiții, 
trebuie să arătăm că organizațiile de 
construcții respective n-au benefi
ciat de o asistență tehnică adecvată, 
care se impunea cu atit mai mult 
cu cit lucrările erau noi, iar incerti
tudinile privind execuția lor nume
roase. Proiectantul s-a dovedit de
pășit de această sarcină. Ca dovadă, 
studiul tehnico-economic al celor 
două lucrări nu era terminat in mo
mentul in care începuseră... probele 
tehnologice. ..Procesul tehnologic 
adoptat, care a fost importat, a creat 
prin noutatea lui numeroase neajun
suri proiectării și executării" — a- 
ceasta ar fi cauza tuturor greutăți
lor, pe care o recunoaște Vasilc Pă- 
trășcoiu, director in Ministerul In
dustriei Lemnului.

Fără să ne ascundem surprinderea 
față de ușurința cu care este invo
cată noutatea și sugerată lipsa de 
experiență, deși atiția ani de acti
vitate in domeniul investițiilor ex
clud din capul locului asemenea 
scuze, trebuie să spunem că specia
liștii în cauză au nesocotit flagrant 
una din prevederile de prim ordin 
din legea investițiilor (art. 12, ali
neatul b), care impune să se aleagă 
întotdeauna pentru obiectivele de in
vestiții tehnologii verificate îndea
juns de bine în practica industrială. 
Care este rațiunea opțiunii lor atit 
de hazardate, din moment ce — așa 
cum se recunoaște de altfel astăzi 
— informațiile despre instalațiile și 
echipamentele tehnologice achizițio
nate erau vagi și neconcludente ? 
S-a făcut vreun calcul asupra pier
derilor suportate de eoonomia na
țională prin nefuncționarea celor 
două fabrici de P.F.L., de la sfirșitul 
anului 1969, cind erau planificate 
ambele puneri în funcțiune și pină 
astăzi î

grafic de 8 zile. Astfel, in ziua 
de 22 iunie e| au inceput încăl
zirea zidăriei. Iar în ziua de 29 
iunie a fost elaborată prima 
șarjă de oțel, cu două zile mai 
devreme dccit era prevăzut. 
Noul cuptor reșițean va avea o 
producție anuală de 60 000 tone 
do oțel * 1

S a terminat

orzului

în
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faptul;
DIVERS
Accidentul 
putea fi 
crimă

Jntr-urw din nopțile trecute. | 
Sfbnrtian Lupu, ajutor dc ospă
tar la restaurantul „Parc" din I 
Tr. Severin, o conducea către I 
caso pe Angela Dorobanții, pH- ' 
zatoare la colt tăria ..Parc" din I 
aceeași localitate. La intersecția I 
străzilor Brincovcanu cu înde- I 
prudenței, celor doi le-a apărut . 
in calc autoturismul nr. I 
l—MH—423 condus dr Ghtor- I 
phe Irtodorescu. In vtrstd dc 21 * 
ce am, șofer la I.R.TA. Tr. I 
Sererin. Au urcat imediat pe I 
trotuar. Autoturismul Insă a I 
pârdsif ,«i ci partea carosabilă. ■ 
urcind după ei, pata să-i stri- I 
vească in zidul unci casc. Dis- I 
perat, SL. a reușit să se sal
veze, sărind pc capotă. A.D. |

■ c tneâ prinsă intre rid I 
și Ix 'ul mașinii, paralizată de ’ 
spoiri Nu era vorba dc un t 
simplu accident de circulație. I 
La volan, Gheorghe Istodorcs- I 
cu. care, nu cu multă vreme in 
urma, încerca să cîftige priete- I 
nia tinerei prinse acum in cap- I 
< anfi, se străduia sa ambo- * 
Icre in continuare motorul ! In I 
această situație, mama sa. Eu- I 
genia Istodorescu, aflată alături | 
de el In mașină, a coborit ți s-a • 
așezat ți ca in fata acesteia. I 
Ața a fost evitata o crimă. Ră- I 
■nin însă tentativa ți, inevita- 1 
biL.. consecințele ei ! |

Un zero 
de 67 tone

Intr-o sesizare adresată or- | 
ganclor de resort se arăta că 
îa cooperativa agricolă de pro- I 
ducție „Pionierul" din comuna I 
Moșteni (Teleorman) se află • 
mari cantități de cereale nein- I 
registrate in evidențele conta- 1 
bile. S-a trecut la verificarea | 
actelor. Peste tot, soldul scrip- . 
tic la porumb era zero. In a- I 
calați timp insă, in magazie, se I 
a iau nu mai puțin de 61 460 kg 1 
de porumb știuleți și 6 000 kg de I 
porumb boabe. Gestiunea maga- I 
z i ei o avea in primire econo- I 
mistui cooperativei, Gheorghe i 
Anculescu. Rămine de văzut a- I 
cum in virtutea cărui... calcul | 
ajunsese dumnealui să atribuie 
unui simplu zero o asemenea j 
valoare. I

Apel 
la călătorii |
din ziua
de 29 mai

în ziua de 29 mai a.c., pe ca- I 
lea ferată București—Ploiești, a | 
fost găsit decedat un copil în . 
virstâ de 12—14 ani (înălțime I 
1.30 m.. brunet, cu pârul tuns I 
scurt, ochii negri, avînd ca 
semn particular o scobitură sub I 
buză) îmbrăcat într-o uniformă I 
școlară și încălțat cu teniși de I 
culoare albastră. In urma cer ■ 
cetirilor întreprinse de Inspec- I 
’ -râtul județean de miliție Pra- | 
hora s-a constatat că decesul 
său s-a datorat căderii din tren. I 
Pină in prezent, nu s-au putut I 
stabili insă nici identitatea sa, • 
nici împrejurările in care s-a i 
produs acest fapt. Orice relație I 
comunicată I.M.J. Prahova de I 
către călătorii din ziua și de pe . 
ruta amintită poate fi deosebit I 
de utilă. |

Cum păs
trați banii 
publici ?

Iată o întrebare la care nu toți | 
cei ce manipulează valon mo- 
■netare ce aparțin statului pot da I 
un răspuns mulțumitor. La o ve- I 
rificare făcută de organele de 
resort din județul Caraș-Severin I 
s-au constatat o serie de defi- I 
ciențe dintre care spicuim : La I 
oficiul P.T.T. Anina casiera a . 
lăsat casa de fier deschisă — I 
deși avea înăuntru 9 000 de lei — | 

a plecat prin alte birouri. O 
altă casieră, de la O.C.L. co- I 
merț mixt, din același oraș, a I 
viers să predea suma de 190 000 • 
de lei fără a avea nici un inso- l 
țitor. Diriginta oficiului P.T.T. I 
Marila a lăsat deschisă, după | 
orele de program, lada metalică . 
in care păstra banii, timbrele, I 
pungile cu loz in plic, precum I 
și alte acte oficiale.

Cu și fără | 

tacîm
Am intrat iatr-una din zilele I 

trecute in restaurantul „Poiana" | 
din Capitală. Era ora prinzulut 
Toate mesele fuseseră ocupate. I 
Se service renumita ciorbă de I 
burta. Cei mai mulți insă nu I 
ee puteau atinge de ea. Pentru ■ 
simplul motiv că... nu aveau 1 
tacimurL Personalul localului | 
încerca sâ-i asigure pe clienți 
că acest procedeu (de mențio- 1 
nat că, aici, de îndată ce începe I 
servitul ciorbei de burtă, nimeni • 
nu mai poate comanda nimic | 
altceva !) asigură „o rotație efi- I 
cientă a lingurilor casei". Nu | 
wem să ne amestecăm in 
ciorba și !n bucătăria dumnea- I 
lor. Sperăm insă că o vor face I 
forurile de resort. •

Rubrică redactată de : j
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînfaii" ■
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Prind viață importantele măsuri de ordin social 
stabilite de conducerea partidului

Alexandru Zidaru, brigadier legu- 
mieol in cooperativa agricolă de pro
ducție Păulești-Satu-Mare, se pre
gătește, in aceste zile, să plece la 
tratament intr-o stațiune balneară. 
Este ur.ul din primii coopera
tori care va beneficia de noile 
măsuri. de ordin social luate 
d>- partid si guvern în avan
tajul membrilor cooperativ» lor agri
cole de producție. Potrivit Hotâ- 
ririi Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., 70 la sută din valoa
rea biletului este suportata de Casa 
dc pensii a membrilor cooperatori, 
iar diferența dc 30 ia sută urma s-o 
plătească brigadierul sau cooperativa 

agricolă. Adunarea generală a coo
peratorilor. lui nd in considerare a- 
portul său deosebit ia muncă, a 
holărit ca această sumă eă fie su
portată de cooperativă.

Asemeni lui Alexandru Zidaru, 
numeroși cooperatori din întreaga 
țară vor pleca la tratament. înce- 
pind din această lună, in stațiunile 
balneo-climaterice. încep astîel să 
prindă viață importantele măsuri 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale cooperatorilor — a căror a- 
plicare n intrat in vigoare la 1 iulie 
— măsuri care exprimă in modul 
cel mai grăitor una din constantele 
politicii partidului nostru : grija față 
dc om, țață de ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului.

Printre principalele prevederi se 
numără, așa cum aminteam, cea 
privitoare la acordarea de tratamen
te in stațiunile balnco-climatcricc co
operatorilor suferinzi. Știrile sosite 
la redacție informează că. în județul 
Mureș, de exemplu, au fost contrac
tate pină acum 490 de locuri din a- 
proape toate stațiunile, urmind ca 
prima serie să plece la tratament in 
ziua de 14 iulie. In aceeași perioadă 
vor pleca și primii 77 de țărani co
operatori din județul Vaslui, dintre 
cei 593 prevăzuți a fi trimiși la tra
tament in semestrul II al acestui an. 
Oficiul de turism al municipiului 
București a asigurat, in lunile iulie 
și august, 148 de bilete de tratament 
pentru cooperativele agricole din ju
dețul Ilfov și din comunele aferente 
Capitalei, bilete care le-au și fost 
puse la dispoziție ; alte 960 de bilete 
au fost prevăzute pină la sfirșitul 
anului. în județul Cluj, cooperative
lor agricole de producție le-au fost 
repartizate 485 bilete de tratament 
balnear, iar in județul Satu-Mare 
Casa de pensii a cooperatorilor și a- 
genția Q.N.T. au contractat 372 dc bi
lete, eșalonate pină la 6firșitul anului. 
In prealabil. U.J.C-A.P. a întocmit o 
situație exactă a solicitărilor, in 
funcție de afecțiuni, astfel ca paste 
ci te va zile cei care au cel mai ur
gent. nevoie de îngrijire să pornească 
spre localitățile indicate de medici. 
Respectind indicațiile Ministerului 
Sănătății, medicii din circumscripțiile 
sanitare comunale ale județului Cluj 
se ocupă cu toată atenția de consul
tarea cooperatorilor care au nevoie 
de tratament. Un calcul sumar arată 
că. in întreaga țară, mii și mii de 
membri ai cooperativelor agricole 
care participă efectiv la muncă, ai 
familiilor acestora, cit și cooperatori 
pensionari vor fi oaspeții stațiunilor, 
vor avea posibilitatea de a se trata 
sub control de specialitate.

In același timp, unitățile agricole 
cooperatiste care dispun de mijloace

financiare proprii nu au intîrziftt «4 
acționeze in direcția asigurării unor 
spații de cazare pentru tratamente 
lie in stațiuni, fie in alte localități. 
In adunările generale ținute recent, 
membrii cooperatori din județul 
Cluj au aprobat contribuții bănești 
in valodțe totală de peste 8 milioane 
lei pentru construcția de locuri in 
stațiunile balneare. Cooperativa 
agricolă din Acățari-Murcș a pre
văzut construirea unei cabane la 
băile sărate Praid ; alto cooperative 
din județ au hotărit construirea unor 
asemenea cabane in cooperare : 
C.A.P. Riciu cu Hazna pentru 30 de

O preocupare deosebită se mani
festă față de cooperatoarele viitoare 
mame. Prin discuții directe In coo
perative, cu prilejul deplasării ca
drelor sanitare, la domiciliul acestora, 
ele sint îndrumate să-și procure la 
timp certificatele medicale, in baza 
cărora să li se calculeze concediile 
pre și post-natale plătite, in raport 
cu normele de muncă realizate în 
cooperativă (numai in județul Satu- 
Mare, circa 3 000 de mame vor be
neficia in acest an de asemenea con
cedii plătite).

Din investigațiile făcute mai reie
se că in județe s-au Întocmit studii.

nul viitor, tratamentul medical gra
tuit, crearea posibilităților dc Îngri
jire in stațiunile balneo-climaterice, 
concediile pre și post-natale plătite, 
sporirea numărului de locuri în gră
dinițe și creșe determină cheltuirea 
în plus a unor sume importante. 
Este evident că, față de aceas
tă situație, și cooperativelor agricole 
de producție le revin sarcini deose
bite pentru înfăptuirea unui șir de 
măsuri cu caracter economic, vizind 
ridicarea nivelului producției vege
tale și animale, cit și al activități
lor industriale, de prestări de servi
cii, pentru acoperirea cheltuielilor 
suplimentare, crearea fondului ma
jorat al contribuției la Casa de pen
sii. fără 6ă afecteze cu nimic nivelul 
retribuției pentru muncă.

Q A ÎNCEPUT ACORDAREA CONCEDIILOR 
PRE Șl POST-NATALE PLĂTITE © MII DE 
COOPERATORI PLEACĂ CU BILETE DE 
TRATAMENT ÎN STAȚIUNILE BALNEO
CLIMATERICE O ÎNCEPÎND CU 1 IULIE — 
SPITALIZARE GRATUITĂ PENTRU CEI CARE 
PARTICIPĂ EFECTIV LA MUNCA CÎMPULUI 
Șl PENSIONARI 0 SE DEZVOLTĂ REȚEAUA 
RURALĂ DE CREȘE Șl GRĂDINIȚE.

locuri. C_A.P. Șăulia cu Sovata la 
tel ș.a. La nivelul Consiliului ințer- 
cooperatist Tg. Mureș s-a inițiat con
struirea unui pavilion pentru odihnă 
și tratament la Sîngeorgiu de Mureș, 
cu o capacitate de 100 de paturi.

Cu un interes deosebit au fost 
primite măsurile in domeniul sani
tar, al ocrotirii mamei și copilului. 
Potrivit Hotăririi amintite, incepînd 
de la 1 iulie, membrii cooperativelor 
agricole, care participă efectiv la 
muncă și cooperatorii pensionari, 
precum și membrii de familie ai a- 
cestora beneficiază in mod gratuit 
de întreținere, medicamente și ma
teriale sanitare, pe timpul internării 
in spitale. Medicamente și materiale 
sanitare le sint acordate în mod gra
tuit și in condițiile tratamentului 
ambulatoriu. Aplicarea acestei pre
vederi a determinat organele sani
tare să intensifice lucrările de dare 
ia folosință a unor noi locuri in uni
tățile spitalicești. Datorită măsurilor 
luate in județul Satu-Mare-— pen
tru a ne referi doar la un singur 
exemplu — iși va începe activitatea 
in zilele ce urmează secția de car
diologie a Spitalului unificat Satu- 
Mare, complet reamenajată. La Că
rei, secția de obsletrică-ginecologie a 
spitalului, mutată intr-un local nou 
construit, cuprinde 40 de paturi in 
plus ; de o suplimentare similară 
beneficiază, Împreună, secțiile' de 
boli interne și ginecologie ale spita
lului din Tășnad. în condițiile spi
talizării gratuite, staționarele de a- 
dulți și copii din mediul rural vor fi 
folosite cu mult mai mare eficiență.

centralizate apoi la organismele res
ponsabile (U..J.C.A.P.. inspectoratul 
școlar, direcția sanitară județeană), 
privind dezvoltarea rețelei de gră
dinițe și creșe. „In perioada anilor 
1971—1975. sint propuse a se înființa 
in județul Vaslui, potrivit studiilor 
noastre — ne spunea ing. Dumitru 
Stanciu, vicepreședinte al U.J.C.A.P., 
— 93 de creșe, peste 140 grădinițe cu 
masă, cele mai multe urmind a fi 
construite și amenajate anul viitor, 
prin contribuția voluntară a mem
brilor cooperatori, din fondurile bă
nești ale cooperativelor agricole și 
ale altor unități din raza co
munelor (I.M.A, S.M.A., licee,
cooperative de consum ș.a.). In 
următorii 4 ani, in fiecare cen
tru de comună, chiar și în unele 
sate aferente, vor exista creșe și 
dispensare cu spații corespunzătoare, 
astfel ca, la sfirșitul anului 1975, in 
comunele județului să funcționeze 
428 de grădinițe". Inițiative similare 
au prins viață și in județul Cluj, in 
ale cărui sate funcționează in acest 
an 216 grădinițe cu 7 745 de locuri. 
30 dintre acestea vor avea orar pre
lungit, cazarea și masa fiind asigu
rate de cooperativele agricole. Pină 
la sfirșitul cincinalului, se vor con
strui din fonduri proprii încă 26 
complexe de grădinițe și creșe, iar în 
134 de localități vor funcționa grădi
nițe cu orar prelungit, care vor asi
gura copiilor cămin și masă in mod 
gratuit.

Mărirea cuantumului pensiilor 
membrilor cooperatori, acordarea a- 
locației pentru copii, incepînd de a-

In toate unitățib 
liile de conducere 
să asigure 
plicare a 

rindul

agricole, const- 
sint preocupate 

condiții bune 
prevederilor 

lor, țăranii

de a- 
hotărîrii. 
coopera- 

... manifestă din plin bucu; 
sentimentele de mulțumire față

La
tori iși 
ria, ...
de conducerea partidului și statului. 
..Nicicind n-am avut o participare 
atit de masivă la lucru — ne spunea 
președintele C.A.P. Viștea, județul 
Cluj, tovarășul Istvan Andrași. A- 
ceasta. ca urmare a noului sistem de 
retribuire a muncii, a măsurilor de 
îmbunătățire a condițiilor de viață 
ale cooperatorilor și ale familiilor 
acestora". La cooperativa agricolă din 
comuna Sinpaul, din aceiași județ, 
in anii precedenti au fost înregistra
te mari dificultăți din lipsa brațelor 
de muncă : producțiile erau ecăzute, 
animalele — slab îngrijite. Acum, in 
puține locuri se prevăd producții 
atit de bune ca aici. Cooperatorii — 
bărbați și femei — muncesc din zori 
și pină in noapte, pentru a smulge 
pămintului roade cit mai bogate. „De 
ci nd cu noile măsuri — ne spunea 
președintele Viorel Șerdea.n — nu 
mai avem probleme cu participarea 
la muncă. Acum, 6arcina conducerii 
nu mai este de a mobiliza forțele, ci 
de a organiza cit mai bine munca". 
In satul Șard, din cuprinsul aceleiași 
cooperative, există o stradă nouă cu 
case nou-nouțe, incă netencuite pe 
dinafară. Ne intimpină deputata Mă- 
riuța Mureșan. In cuvinte puține, ea 
a sintetizat, de fapt, gindurile masei 
largi de țărani cooperatori din în
treaga țară : „Partidul ne ajută să 
trăim o viață din ce in ce mai bună, 
iar recenta hotărîre, de a cărei a- 
plicare ne bucurăm din inimă, este 
o dovadă dintre cele mai grăitoare a 
consecvenței politicii sale. Noi nu 
putem să mulțumim altfel decit prin 
participarea la muncă in cooperativă, 
prin strădania noastră de a lucra în 
așa fel incit să obținem producții cit 
mai bune. Este din ce in ce mai lim
pede, pentru fiecare dintre noi. ca 
interesele noastre se împletesc strîns, 
că numai pe temelia unei munci rod
nice se poate clădi o economie pu
ternică, iar viața tuturor poate fi 
mai bună, mai bogată, mai fru
moasă".

M. BABOIAN și L. DEAKI, 
Al. MUREȘAN, O. GRUMEZA, 
V. IANCU
corespondenții „Scînteii"
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cinema
• Hollo, Dolly : PATRIA —
13; 16,30; 20.
• l.a revedere, prietene ! : SCA
LA — 8.45; 11,10; 13,45; 16,15: 18,45;
21.15, FAVORIT — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20,30, STADIONUL DI
NAMO - 20,30. BUCUREȘTI — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21.
• Sprljhilțl-l pe șerif ! : LUCEA
FĂRUL — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 9; 11.15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, la grădină — 20,45, GRADI- 
NA DOINA — 20,30.
• Cortul roșu : CAPITOL — 9.30; 
12,30; 16,45; 20, ia grădină — 20,30.
• Treci pragul : CENTRAL — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15.
• Greșeala fatală : FESTIVAL — 
0.45; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 21, la 
grădină — 20,15.
• 100 de dolari pentru șerif : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,30, la grădina
— 20,30, GLORIA — 9; 11.45; 14.30; 
17,15; 19.45. TOMIS — 9; 12; 14,45; 
17,30, In grădină — 20,30, FLAMU
RA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 19,45.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, DA
CIA — 9; 12.30; 16; 19,30, GTU- 
LEȘTI — 11; 15,15: 19, MELODIA
— 8,30; 12; 15,30; 19.
• îngerii negri : LUMINA — •; 
12,30; 16; 19,30.
• Program dc desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Elefantul Slowly : DOINA —• 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —

• Din nou despre dragoste s VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Bătălia de pc Neretva : MOȘI
LOR — 15,30; 19.
• Iubire : POPULAR — 15,3»;
18; 20,15.
• Cazul C.L. : MUNCA — 16;
18; 20.
• Butch caesidy și Sundance Kld: 
COSMOS — 15,30; 10; 20,15, FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15, LARO- 
MET — 19,30; 17,30: 19.30.
• Prințul negru : VITAN — 15,30;
10, la grădină — 20.30.
• Pc cometă : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de sUt „George 
Enescu“ (la Ateneul Romftn) : 
Concert simfonic. Dirijor : Andre 
Girard (Franța). Solist : Mihai 
Constantlnescu — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Arenele Romane) : 
Domnișoara de Bclle-Isle — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Se caută o 
vedetă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La Izvoare de frumu
sețe — 18,30.
• A.R.I.A. (la Teatrul de vară ,,23 
August") : Concert extraordinar de 
muzică ușoară susținut de Tony 
Bolton și formația „Icarus** (An
glia) — 20.

• Dc-aș fl... Harap Alb : TIM- 
conti-PURI NOI — 9—20,15 In

nuare.
• îndrăznețul I’ardalllan : CINE-
MATECA (sala Union) — 9 ; 10.45;
12.30; 14.15; 16; 18.30; 20,30.
• Esop : GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralti : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 19.
• Regele Lear : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20,15.
• Serala : UNIREA — 16; 18,15.
« My fair lady : GRADINA UNI
REA — 20,30.
• Cinci pentru Infern : LIRA — 
15,30; 18.
• Printre colinele verzi : GRA
DINA LIRA — 20,15.
• Apa ca un bivol negru : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul: 
FERENTARI — 15,30; 17.45; 20.
• Facerea lumii : PACEA — 16; 
10; 20, PROGRESUL — 15,30; 10; 
20.15.
• Moartea filatellstului : CRIN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Și caii se împușcă, nu-i așa 7 : 
FLOREASCA — 15,15; 18; 20,30.
• Dă-i înainte cowboy ’. : VOLGA 
— 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,39, 
AURORA - 9; 11.15; 13.30; 15,45: 
18, la grădină — 20,15, ARTA — 
15,30; 18.

tv
16.15 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba germană.
18.00 Bună seara, fete ! Bună sea

ra. băieți !
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportaj filmat de la vizita 

in Finlanda a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

20,35 Teleenclclopedia • Ramaya- 
na — partea a III-a șl ultima
• Salvamar • Meissen — ex- 
poziția-muzeu de porțelanuri
• Transfocator • Wadlot — 
Barnes — fauna și flora în 
tundra cercului arctic.

21.50 „Să nu-ți faci recital fără 
scară". Spectacol umoristico- 
muzical de Octavian Sava șl 
Mihai Maximilian, cu Ileana 
Stana Ionescu, Dem. Rădu- 
lescu șl Mihal Fotino.

22.50 Telejurnalul de noapte • 
Sport.

23,10 Seară de romanțe cu Viorica 
Albulescu, Ștefan Pirjol, Ma
riana Negruți, Ana Bălăci.

i 
i 
i 
I 
) 
ț 
I 
ț 
i 
ț 
i 
ț 
ț 
J 
\ 
\ 
ț 
ț
( 
v 
ț 
ț 
i

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
i * 
ț 
ț 
i 
ț 
i 
ț 
I 
l 
ț 
i 
ț 
ț 
ț 
ț

SĂPTĂMINA VIITOARE PE ECRANE

„TURNUL DE ARAMĂ"

Producție a studiourilor cehoslovace. Regia : Martin 
Holly. Cu : Emilia Vasaryova, Stefan Kvietik, Ivan Mis- 

trik, Ivan Rajniak

Fără a fi atins proporții îngrijo
rătoare, poluarea sonoră ridică to
tuși probleme deosebit de importan
te. Zgomotul și vibrațiile afectează 
mulți locuitori, iar in industrie nu
mărul celor expuși direct La a- 
ceste nocivități, peste limitele ad
mise, se cifrează la mai mult 
de un milion salariați. Prin ur
mare, devine o necesitate socială de 
prim ordin ca omul să fie prote
jat de acțiunea nocivă a zgomotu
lui și vibrațiilor, atit la locul de 
muncă, cit și in orele de odihnă, prin 
asigurarea unui confort acustic co
respunzător. Cu atit mai mult cu cit 
cercetările clinice au pus in evi
dență că această țioxă a vieții mo
derne are efecte care merg de la 
stări de disconfort psihic și fizic, 
manifestat in scăderea capacității de 
muncă, pină la afectarea gravă a 
unor organe — adevărate accidente 
de muncă sau îmbolnăviri profesio
nale — ca hipoacuzie, surditate, boli 
cardiovasculare, boli nervoase și alte 
afecțiuni.

Problema are și importante im
plicații economice ; cercetările au a- 
rătat că, prin reducerea nivelului de 
zgomot și vibrații sub anumite limi
te, la locurile afectate de asemenea 
noxe, se obține o creștere substan
țială a productivității muncii (une
ori cu mai bine de 30 la sută), prin 
prelungirea duratei capacității nor
male de muncă fizică și intelectuali. 
După cum arată dr. ing. Aurelian 
Stan, profesor la Institutul politeh
nic București, efectele unui zgomot 
de &0 decibeli asupra organismului, 
de-a lungul a 8 ore de muncă, sint 
echivalente cu cele ale unui zgomot 
de 95 decibeli in numai 4 ore, ale 
unuia de 100 decibeli in 2 ore. sau 
de 105 decibeli intr-o singură oră. 
Cu alte cuvinte, dacă intensitatea 
sonoră crește in proporție aritmetică, 
efectele zgomotului asupra organis
mului cresc in proporție geometrică ! 
Apoi, prin reducerea poluării sonore 
se poate obține și prelungirea du
ratei de funcționare normală a ma
șinilor. agregatelor și instalațiilor, 
îmbunătățirea calității produselor, re
ducerea ponderii rebuturilor (deoare
ce și asupra utilajelor acțiunea zgo
motului și vibrațiilor are un caracter 
destructiv). După unele estimații, 
apreciate chiar de autorii lor ca 
incomplete, economiile care s-ar 
reaiiza pe această cale, ar fi de 
minimum 4—5 miliarde lei pe an.

Pornind de la intenția de a aduce 
in dezbatere posibilitățile practice de 
reducere a nivelului de zgomot acolo 
unde el se produce și de preintîm- 
pinare a apariției de noi surse no
cive, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia — împreună cu Ministerul Mun
cii ți Consiliul Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor — a organizat 
recent o consfătuire pe aceste pro
bleme. Consfătuirea a prilejuit un 
valoros schimb de experiență și a

oferit un bogat material documen
tar. care, după sintetizarea lui, va 
servi la elaborarea unor propuneri 
concrete ce vor fi înaintate foruri
lor competente.

Ce se face, in prezent, pentru re
ducerea poluării sonore ?

De mai bine de două decenii, la 
noi se desfășoară o intensă activita
te de cercetare științifică privind 
prevenirea și combaterea zgomotu
lui și vibrațiilor. Cercetarea a oferit 
numeroase soluții practice, mai ales 
in ultimul deceniu, încercind să sa-

științifică și tehnică. Institutul de 
mecanica fluidelor și construcții aero- 
spațiale, Centrul de mecanica solide
lor. la alte institute de cercetări și 
proiectări, precum și la citeva cate
dre ale unor institute de invățămînt 
tehnic superior din țară.

Cu toată existența unui potențial 
științific ridicat, situația concretă la 
numeroase locuri de muncă lasă 
incă de dorit. Cauze sint multiple. 
Cercetările in acest dorrteniu se 
efectuau pină acum disparat, fără 
să existe delimitări precise intre

la un preț relativ ridicat și in serii 
reduse, nu întotdeauna la nivelul ca
litativ corespunzător (de către 
cooperativa „Electrometalica" Plo
iești), in timp ce industria republi
cană continuă să producă un tiD 
mai vechi de antifon, cu performan
țe slabe, incomod Ia purtare.

Lasă de dorit și utilizarea poten
țialului științific existent. Multe lu
crări valoroase nu sint imediat fructi
ficate, nu sint cunoscute. Anonimatul 
este uneori atit de deplin, „secretul" 
atit de bine păstrat, incit se recurge la

EXISTĂ VREO MURĂ ÎNTRE ZGOMOT 
SI PRODUCTIVITATEA MUNCII ?

Da! afirmă specialiștii, care oferă totodată soluții 
eficiente pentru depoluarea sonoră

tisfacă cerințele crescinde ale dez
voltării in ritm accelerat a indus
triei. transporturilor și construcțiilor 
din țara noastră. Astfel, după cum 
ne relatează ing. Paul Teodorescu, 
șef de laborator la Institutul de cer
cetări științifice pentru protecția 
muncii, a fost soluționată problema 
insonorizârii bancurilor de încercate 
și rodaj a motoarelor de avion, cla
sice și cu reacție, a motoarelor de 
tractor. Bancul de rodaj realizat la 
uzinele „Tractorul din Brașov a dat 
foarte bune rezultate. Studiindu-se 
cincisprezece termo șl hidrocentrale 
mari din țară, s-au preconizat o serie 
de măsuri pentru reducerea nivelului 
de zgomot la instalațiile respective. 
Asemenea măsuri se aplică cu 
succes la centralele termoelectrice 
București-sud și Borzești, la centrala 
hidroelectrică-Stejaru. Realizări de 
valoare reprezintă soluțiile pentru 
reducerea nivelului de zgomot in 
stațiile de reglare și măsurare a ga
zelor și proiectarea unor perforatoare 
de mină mai silențioase. Importante 
cercetări in domeniul reducerii zgo
motului și vibrațiilor se desfășoară 
la I.N.C.E.R.C., Institutul de creație

ÎNSEMNĂRI de la
0 CONSFĂTUIRE

ORGANIZATĂ LA CONSILIUL

CENTRAL AL U.G.S.R.

unitățile de cercetare, fără să exis
te, din partea unităților productive, 
obligativitatea de a cunoaște și de a 
ține seama de rezultatele cercetări
lor, proprii sau străine, de recoman
dările științei. Efectele se resimt : 
deși de mulți ani se știe, de pildă, 
ca țesătoriile trebuie amplasate in 
clădiri fără etaje, pentru ca nivelul 
zgomotului și vibrațiilor să nu se 
amplifice, totuși, o astfel de unitate, 
cu mai multe etaje, s-a construit a- 
cum trei ani In Capitală. Un alt exem
plu : deși realizat încă in 1968, anti- 
fonul perfecționat se confecționează

cercetarea pieței externe, deși există 
in țară produsele sau prototipurile 
solicitate Nu de mult, o direcție a 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini era gata să achiziționeze, 
cu bani grei, din străinătate, atenua
toare de zgomot elaborate și la noi.

Un rol important in desfășurarea 
combaterii cu succes a poluării so
nore are prevenirea ei. După cum ne 
asigură specialiștii, ea este și mai 
ieftină, și mai eficientă decit toate 
măsurile ulterioare de combatere. 
Cum trebuie făcută aceasta ? Prin 
înlăturarea zgomotului și vibrațiilor 
la sursă, printr-o proiectare superi
oară a mașinilor, agregatelor, insta
lațiilor, construcțiilor. Or, asemenea 
aspecte fie că sint neglijate, pur și 
simplu, fie că nu sint soluționate, 
din lipsă de specialiști. Nu există 
nici norme obligatorii, care să pre
scrie o anumită silențiozitate a uti
lajelor, produse în țară, nu se mani
festă in acest sens nici exigența cu
venită la contractarea celor aduse din 
import.

Cit privește proiectarea construc
țiilor de tot felul — industriale, ci
vile, social-culturale — specialiștii in

materie afirmă că, în majoritatea ca
zurilor, ele nu sint corect proiectate 
din punct de vedere acustic, deși o 
serie de soluții sint cunoscute. Cau
za ? în numeroase cazuri — o eco
nomicitate greșit înțeleasă, care in 
ultimă instanța costă foarte scump. 
In halele de țesătorii — arată ing. 
Gcorgela Hristodoreanu, director 
tehnic la Combinatul dc mătase — 
unde zgomotul ajunge sâ depășească 
uneori și 94 decibeli, utilizarea fon
dului de timp este de 85 1a sută 
datorită, in special, absențelor de 
boală, ca urmare a zgomotului — deci 
cu mult sub nivelul celorlalte secții. 
O asemenea situație este explicabilii, 
dacă se ține seama de creșterea mai 
rapidă a efectelor decit a intensității 
sonore, așa cum reieșea și din exem
plul prezentat la început. Nivel 
mare de zgomot, absențe și îmbol

năviri profesionale înregistrăm, pe 
acest fond, și în cazangerii. Deci, re
lația dintre confort acustic și rezul
tatele in producție, intre decibeli și 

; productivitate sint directe și ele tre
buie avute în vedere încă de la pro- 

I iectare.
‘ In legătură cu căile de a acționa 
1 în vederea reducerii nivelului de 
1 zgomot in întreprinderile industriale 

rețin in mod deosebit atenția pro
punerile făcute de participanții la 
recenta consfătuire — oameni de 
știință, cadre din ministere, proiec- 
tanți, conducători de unități, acti
viști ai sindicatelor. Astfel, se pro
pun o legare mai strinsă a progra
mului prioritar de cercetări pentru 
combaterea poluării mediului am
biant, de valorificarea optimă a po
tențialului de cercetare și proiectare 
existent, pentru soluționarea proble
melor concrete și prevenirea poluării 
sonore, o concentrare a forțelor ști
ințifice și dirijarea efortului spre 
aspectele majore și spre generali
zarea experienței acumulate. Pentru 
succesul combaterii acestei noxe este 
necesară extinderea producției unei 
game variate de materiale fonoizo- 
lante și fonoabsorbante, eficiente și 
ieftine. De asemenea, se cer folosite 
posibilitățile industriei noastre elec
tronice pentru realizarea in țară a 
aparaturii de măsură și control pen
tru zgomote și vibrații. Un rol im
portant sint chemate să joace îmbu
nătățirea legislației în acest dome
niu, elaborarea de norme și standar
de care să permită o intervenție efi
cientă a Inspecției de stat pentru pro
tecția muncii.

Ținind seama de ritmul rapid de 
industrializare din țara noastră și de 
implicațiile de natură economică, 
medico-sanitară și socială pe care le 
are poluarea fonică, considerăm că 
problemele ridicate trebuie să se 
bucure de toată atenția forurilor de 
resort, pentru ca măsurile ce se vor 
lua să fie cit mai complete și cu 
eficiență maximă.

Al. PLAIEȘU

La I.P.M. „Sport" 
Reghin - 

încălțăminte flexibilă, 
ușoară, durabilă

In noua zonă industrială a o- 
rașului Reghin se înalță halele 
moderne ale întreprinderii pro
ducătoare de echipament sportiv.

— întreprinderea noastră, ne 
6pune directorul ei, tovarășul 
Peter Janos, și-a cucerit, in scurt 
timp, un loc important in indus
tria județului. Pornind la drum 
doar cu cițiva. mici meseriași in 
1958, I.P.M. Sport a avut o pro
ducție modestă. An de an insă 
volumul producției a sporit și s-a 
diversificat. în 1971, de pildă, am 
ajuns la peste o jumătate mi
lion perechi încălțăminte și o 
cantitate însemnată de articole 
de marochinărie pentru sport. 
Pe baza unor sugestii și propu
neri primite din partea benefi
ciarilor, am prezentat in ultimul 
timp, o serie de produse noi in 
expoziții și in magazine de spe
cialitate. înainte de toate, o sur
priză pentru fotbaliști : ghete cu 
crampoane demontabile din ma
terial plastic, aplicate pe o talpă 
duroflex, care prezintă avanta
jul că sint foarte rezistente la 
umiditate. De asemenea, am 
creat un nou model de pantofi 
cu talpă matrițată, un tip popu
lar de bocanci de schi confecțio
nați pe baza cererii federației 
de specialitate, ghete de turism 
din piele bizon cu talpă matri
țată și altele. Tot de la directo
rul întreprinderii am aflat că 
aici, la Reghin, se realizează 
încălțăminte pentru aproape 
toate disciplinele sportive.

La baza conceperii și execută
rii noilor modele stă preocupa
rea colectivului de muncă de aici 
de a răspunde solicitărilor be
neficiarilor, pentru ca echipa
mentul sportiv să fie rezistent, 
comod, estetic. în acest sens, 
creatorii de noi modele, prin 
conducerea întreprinderii, țin o 
legătură strinsă cu federațiile 
sportive de specialitate și cu 
sportivi fruntași, antrenori, di
verși cetățeni. In calitate de su
porter constant al sportivilor 
pentru care confecționează echi
pamente, colectivul întreprin
derii din Reghin menține șta
cheta calității la Înălțimea exi
gențelor acestora.

Lorand DEAKI 
corespondentul Scînteii*
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PIAȚA VA FI Șl MAI BUNA, 
DACĂ GOSPODARII VOR FI MAI GOSPODARI!

Recunoștință profundă pentru 
grija pe care o purtați propășirii 

școlii românești

O amplă acțiune de control in sectorul aprovizionării populației arată că îmbunătățirea 

în continuare a activității în acest domeniu depinde în mod hotăritor de intervenția 
cotidiană, eficientă a edililor pentru creșterea responsabilității lucrătorilor din comerț

Expozițiile să bucure 
cumpărătorii—și nu privirile 
responsabililor de magazine

SÎNT ÎNCĂRCATE RAFTURILE, 
dar e prea vizibil că legumele 

cresc pe pămînt

TELEGRAME ALE CADRELOR DIDACTICE 
ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Piețele orașului Constanța sînt bine 
aprovizionau : populația municipiu
lui are la dispoziție cantități îndes
tulătoare de legume și fructe, in va
rietatea îngăduită de sezon. Există 
insă unele anomalii greu de explicat 
și mai ales de acceptat. De pildă, 
la producătorii individuali găsești 
produse proaspete, alese cu grijă, la 
prețurile Înscrise in mercurial și 
<niar mai ieftine, ceea ce constituie 
un fapt îmbucurător. In competiție 
cu oferta pieței țărănești, aceea a 
unităților I.L.F., Gostat și intercoo- 
peratiste pierde. Produsele prezenta
te de unitățile acestor întreprinderi 
sînt mai neglijent înfățișate — pe 
principiul ,.dacă-ți place ; dacă nu. 
altă marfă nu avem" — mai puțin 
proaspete, demonstrind adesea prea 
vizibil că ele cresc... pe pămînt. Carto
fii. dovleceii, ceapa, tructele — toate, 
de o singură calitate, deși este limpede 
că (in cel mai bun caz 1) sint citeva 
bucăți de calitatea iutii, restul fiind 
de a doua și chiar sub aceasta. La 
unitatea nr. 20 din Piața Unirii, la 
un control efectuat in ziua de 30 iu
nie. cartofii cercetați potrivit stan
dardului de calitate și prezentați 
drept calitatea intii nu răspundeau 
nici măcar exigențelor celei de-a 
doua, dovleceii se vindeau ameste
cați etc. Alături, la unitatea nr. 8, 
*>e vindeau două feluri de roșii, de 
o calitate aproape identică, dar la 
prețuri foarte diferite — respectiv 
7,75 lei kg și 4.75 lei kg. In ziua de 
1 iulie, in Piața Grivița și in alte 
puncte ale municipiului s-au con
statat lucruri asemănătoare.

După vizita făcută in cele trei de
pozite ale I.L.F. Constanța, s-a con
statat că mașinile cu marfă se opresc 
aici doar pentru a li se întocmi ac
tele de expediție către unități. Este 
pozitiv faptul- că nu staționează, că 
se grăbesc către cumpărători; dar este 
criticabil că .șefii depozitelor, mer- 
ceotogii se consideră absolviți de 
Grice răspundere in privința calității 
șj, atare, nu efectuează niCt'un fel 
de recepție de calitate.

— Noi ne bizuim pe recepționerii 
noștri din C.A.P. — ne spune Gheor
ghe Cornea, șeful unuia din depo
zite. Ei Lac recepția, la fața locu
lui.

Dar realitatea demonstrează clar că 
această primă filieră nu este in toate 
cazurile eficientă. O asemenea con
statare impune măsuri exprese de re
cepție pe toate treptele a mărfii, de 
justă clasificare a ei, conform stan
dardelor in vigoare — cu atit mai 
mult cu cit furnizorii fac o primă se
lecție chiar la recoltarea legumelor, în 
c.mp. La C-A.P. Palazu Mare și la 
C.A.P. Anadolchioi, roșiile, cartofii, 
dovleceii erau puși in lăzi pe categorii 
de calitate. Cum, in ce moment anu
me, toate aceste calități se amesteca, 
promovind cu mic și mare la titlul 
de calitatea intii ? Organele locale 
de control au datoria sâ dea un răs
puns clar la această întrebare. Nu 
de alta, dar nu este de îngăduit ca 
cetățeanul să plătească prețuri de 
calitatea întii pentru marfă de cali
tate inferioară, concordanța dintre 
preț și calitate fiind in mod indis
cutabil obligatorie. Neconcordanțele 
existente se datoresc și reprezentan
ților consiliului popular municipal, ai

Cind litigiile aprovizionării se rezolvă 
în familie

Pe tarabele piețelor din Cluj poți 
vedea toată gama produselor de sezon 
și de trufandale. Mai săracă este a- 
provizionarea cu fructe. Ceea ce sur
prinde insă neplăcut este comparația, 
pe care vrei, nu vrei, trebuie s-o taci 
intre unitățile I.L.F.-ului, GOSTAT și 
standurile de vinzare ale producători
lor. La primele, expunerea .și prezen
tarea sint neglijate, sortimentul să
rac. Se ridică din nou întrebări puse 
de atitea ori : Nu pot fi sortați car
tofii ? Nu se pot înlătura pămintul sau 
fuștele uscate ia ceapă ? Nu se po*. 
rupe frunzele veștejite la varză ? Nu 

I se pot aranja vitrinele și prezenta 
produsele ir. așa fel incit să atragă 
cumpărătorii ? Nu rare sint încercă
rile de a pune in vinzare chiar unele 
produse deteriorate (cartofi, dovlecei, 
roșii). Observațiile sint valabile și 
pentru piețele celorlalte două impor
tante centre muncitorești din județ. 
Turda și Cimpia Turzii. In această 
situație, gospodina preferă să dea un 
ban in plus și să ia mai fă frumoasă 
de la producătorii individuali, mai 
ales cînd este vorba de legumele care 
încep sâ aibă acum o mai mare pon
dere in alimentație : cartofi, varză, 
roșii ceapa. Uneori, la produsele la 
<are’l.L.F.-ul și GOSTATUL sint de
ficitare, diferența este usturătoare : 
proțul ajunge să fie dublu față de 
cel practicat de comerțul socialist. 
Pentru a masca intrucitva prețurile 
ridicate, se practică vinzarea cu bu
cata in locul desfacerii cu kilogramul.

Se știe ca pentru a apăra atit in
teresele producătorului, cit și ale con
sumatorului, se urmărește reglemen
tarea prețurilor prin mercurial. Atit 
in piețele Clujului cit și la Turda și 
Cimpia Turzii, mercurialul nu-și in- 

■"V-pUnește roluL întocmirea lui, deși 

celorlalte organe de control locale, 
care nu verifică in ce măsură pre
țurile — fixate chiar de ele — 
se aplică in fapt. Unii producători din 
C.A.P. ne-au sesizat faptul că, la unc
ie produse, in timp ce prețurile de 
achiziție scad, prețurile de vinzare 
sint modificate corespunzător abia 
după 3—4 zile. De pildă, conform 
listei de prețuri elaborate dc consi
liul popular județean, ardeii grași 
se achiziționează cu 6,30 lei kg și 
se vind in piață, chiar a doua zi. cu 
16 lei : vinetele se achiziționează cu 
5.20 lei și se vind cu 14 lei. în fe
lul acesta, se pare că I.L.F. urmă
rește să obțină — pe seama cum
părătorilor — beneficii suplimen

Și dacă nu venea inspecția?
Cantitățile de legume și zarzava

turi pentru aprovizionarea petroliști
lor și forestierilor de pe Valea Tro- 
tușului corespund în linii generale 
cerințelor în seara zilei de 30 iu
nie. in depozitele C.L.F. din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. de pildă, 
se af.au nu mai puțin de 8 000 kg 
roșii. 3 500 kg fasole verde, aproape 
16 000 kg varză, ceapă, mazăre, ar
dei grași, vinete, păsări etc., iar ue 
Ia furnizori continuau să sosească 
noi cantități de produse Dar de ce 
in depozite și nu pe rețea. acolo 
unde sint solicitate cu insistența de 
către populație ?

Sesizîndu-se de prezența brigăzii 
de control in această zonă, Constan
tin Manea, șeful centrului. Și Gheor
ghe Teacă, șeful depozitului de legu
me și fructe din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. ău luat imediat mă
suri. astfel că in citeva ore depozitul 
a fost gol-it, toată marfa fiind pom- 
nata pe piață si in unitățile de des
facere. Dimineața, cumpărătorii au 
găsit o aprovizionare bună, așa cum 
•ir dori să fie in fiecare zi și nu 
numai cu prilejul unor controale.

— Această metodă de aprovizionare 
se practică de ani de zile, ne măr
turisește muncitorul Ianos Mititelu 
de pe șantierul nr. 5 din Slănic 
Moldova.

Asemenea mărturisiri ni s-au fă
cut și de către alți salariați și gos
podine din Borzești. orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Tg. Ocna, pre
cum si din coloniile muncitorești 
Ceardac si Cireșoaia. A surprins în 
mod neplăcut faptul că unii repre
zentanți ai forurilor locale, respon
sabile pentru aprovizionarea popu
lației, la început n-au dovedit re
ceptivitate la observațiile critice, au 
căutat chiar — așa cum arătam — 
să regizeze aprovizionarea, să-i apere 
pe cei găsiți in neregulă. In acest fel, 
am dori să exemplificăm cazul tova
rășului Eugen Văsii, dispecer la di
recția comercială județeană, care, atit 
la Slănic Moldova cit și in fața ges
tionarei Virginia Mihalcea, din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a încer
cat să „explice” că lipsa produselor 

angrenează „șapte moașe" — repre
zentanți ai conducerii consiliului 
popular, direcția și inspecția co
mercială, comisia de prețuri, re
prezentanți ai I.L.F.-ului, U.J.C.A.P.- 
ului etc. — este formală : se face 
o dată pe săptămină, deși reali
tatea impune, in special in acest a- 
notimp. modificări și adaptări zilnice. 
Nu sint suficient diferențiate prețu
rile pe calități, iar administrațiile pie
țelor. inspecțiile de specialitate nu 
controlează respectarea lor. La o bună 
parte din produse nici nu au ce con
trola. deoarece prețurile nu sint 
fixate. Nu rare sint situațiile cind, 
datorită faptului că nu se practică 
aprovizionarea seara sau in zorii zi
lei, la ora 9 sau 10 dimineața uni
tățile nu au încă marfa coman
dată pentru ziua respectivă sau 
la ora prinzului și după amiază 
nu mai au produsele solicitate. Astfel, 
in condițiile existenței unor cantități 
însemnate de morcovi, roșii, dovlecei, 
cartofi de calitate superioară, aceste 
produse lipsesc din numeroase uni
tăți. La Turda și Cimpia Turzii, cen
tre așezate chiar in mijlocul unui ba
zin legumicol care asigură și Cluju
lui o bună parte din ceapa și morcovii 
necesari, aceste produse lipseau de 
pe piața. O notă discordantă, față de 
alte orașe din țară, in care unitățile 
Gostat sint fruntașe in ce privește o- 
ferta de produse de calitate, aici ele 
se prezintă sub orice critică.

Vina pentru o atare stare de lu
cruri este pusa pe seama furnizorilor 
din alte județe. Verificăm afirmația la 
depozit. Intr-adevăr, toate cantitățile 
de cartofi și roșii sint decalau față de 
grafic cu cite 2—3 săptămini. Furnizo
rii principali și, in același timp, și da
tornicii principali sint I.L.F. Timiș, 

tare care, eventual, sâ acopere pier- 
flterile pricinuite prin degradarea 
mărfurilor in depozite, datorită ne
glijenței și proastei gospodăriri. în 
concluzie, se poate afirma că in 
municipiul Constanța există condi
ții ca populația să fie pe deplin 
mulțumită de aprovizionarea cu le
gume și fructe. Pentru aceasta, este 
insă nevoie ca diferitele colective, 
destul de numeroase, de îndrumare 
și control — înființate anume pen
tru acest sezon — să acționeze nu 
numai pe linia asigurării cantității, 
ci și a calității produselor oferite, a 
bunei deserviri.

Rodlca ȘERBAN

din magazin și necorelarea prețurilor 
ar fi fost in ziua respectivă un 
simplu... accident. Atunci nu este 
de mirare de ce Gheorghe Tea
că, șeful depozitului C.L.F. din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej își 
permite să renunțe la operațiunea 
de rccepționare a produselor, trimi- 
țlnd pe rețea marfă a cărei calitate 
nu corespunde cu prețul stabilit. De 
reținut că numai in ziua de 30 iu
nie. de pildă, a trimis unităților de 
desfacere peste 1 200 kg. roșii, cu 
indicativul ..extra". La un preț de 8 
le» kilogramul, cînd pentru orice 
neinițiat era clar că o bună parte 
din aceste roșii nu corespundeau 
nici pentru calitatea a doua, fiind 
vătămate. De asemenea, merceologii 
si gestionarii Bălănică Vaier (Slănic 
Moldova), Florea Măndiță de lingă 
sonda Ceardac, Gh. Scurtu de la 
gura de exploatare forestieră Cire- 
șoaia si alții nu sortează produsele 
și țin în vinzare. la calitatea I, 
produse degradate. Pe de altă parte, 
se repetă lipsa de operativitate in 
schimbarea prețurilor și in adapta
rea lor la condițiile calitative ale 
produselor. Astfel, din cauza netri- 
miterii la timp către unități a listei 
nr. 36 a consiliului popular județean 
privind modificarea prețurilor, aces
tea s-au aplicat cu 3—4 zile întir- 
ziere.

Unele greutăți în aprovizionare 
sint generate și de modul defectuos 
in care centrala pentru valorificarea 
lcgumeloi si fructelor înțelege să 
ajute unitățile din subordine. Uneori 
această centrală stabilește furnizorii 
fără să cunoască situația din teren, 
așa cum se intimplă și cu I.L.F. Ba
cău. căruia i s-a repartizat din ju
dețul Neamț. 50 tone cireșe. cind, 
practic, presupusul furnizor nu avea 
cireșe nici de., gustat Aceeași cen
trală trebuie să acționeze mai ope
rativ s: pe linia coordonării fondu
lui de marfă, să determine furnizorii 
să renunțe la practica condiționării 
livrării unui produs de acceptarea 
altuia mai greu vandabil.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

C.L.F. Răcan, C.L.F. Chișineu Criș. 
Paralel, se exercită o presiune perma
nentă din partea furnizorilor de a se 
accepta produse de calitate inferioară 
la prețul categoriei superioare, sub 
amenințarea nelivrării sau intirzierii 
in livrare. Inginerul I. Oranschi. di
rectorul I.L.F. județean, este de părere 
că din cauza inexistenței unor con
tracte directe cu unitățile mari pro
ducătoare (ci numai cu I.L.F.-uri și 
C.L.F.-uri), a faptului că litigiile ce 
apar se „soluționează in familie", la 
Centrala de valorificare a legumelor 
și fructelor, pirghia de disciplinare a 
furnizorilor, de asigurare a respectării 
contractelor nu poate fi folosită.

Aceste realități nu justifică insă 
nici pe departe lipsurile proprii rețe
lei comerciale. Produsele intrate in 
depozitul modern al orașului nu sint 
recepționate cu exigență In rețea sint 
trimise legume de calitate îndoielnică. 
Aprovizionarea unităților nu este rit
mică, nu este urmărită de merceologi.

Ce măsuri au fost luate operativ? 
S-a dispus retragerea de pe piață a 
produselor necorespunzătoare calita
tiv șl resortarea unora dintre ele. Au 
fost sancționate toate încălcările care 
constituie contravenții. S-a preconi
zat trecerea la completarea și modifi
carea operativă a mercurialului. S-a 
luat măsura de a permanentiza con
trolul prin organele de resort șl echi
pe de control obștesc asupra aprovi
zionării și desfacerii legumelor și 
fructelor. Se Impune ca șl acele pro
bleme ale aprovizionării care depă
șesc competența locală să fie rezol
vate operativ de către forurile de 
resort.

AI. PLAIEȘU 
Al. MUREȘAN

In zilele de miercuri și joi la ha
lele centrale din Ploiești se găseau 
din abundență cartofi, ceapă verde, 
ardei gras, fasole, mazăre, castraveți, 
roșii, verdețuri ; ouă erau chiar prea 
multe. L;i magazinele și tonetele din 
incinta pieței se vindea și brinză te
lemea, și preparate din carne ; la 
boxele din măcelării erau carne de 
jx>rc și de vită, păsări tăiate ; in piața 
de păsări se găseau pui, găini, rațe vii. 
Așadar, in aceste zile, privit de pe 
platforma halelor și a pieței centrale, 
Ploieștiul nu putea fi decit invidiat 
pentru asemenea abundență de măr
furi, iar gospodarii lui felicitați.

Dar. plecind din piață, spre alte 
centre aglomerate ale urbei, ima
ginea inițială atit de îmbucură
toare, a aprovizionării populației, 
a început să pălească De ce ? 
Pentru că. așa cum aveam să 
ne convingem mai apoi, gospo
darii cărora ne pregătiserăm să 
le prezentăm felicitările noastre au 
făcut un adevărat tur de forță pentru 
a concentra tot ce-a fost mai bun in 
hale, in timp ce unitățile mai puțin 
centrale continuă să fie prost a- 
provizionate. Iată, de pildă, la 
magazinul din pasajul Libertă
ții (acesta n-are nici măcar scuza 
de a nu fi central !) nici urmă de 
castraveți sau de roșii. Din 200 kg 
de roșii comandate, în ziua de 30 
iunie, de responsabila Elena State, 
nu s-a livrat nici măcar o bucată : 
magazinului nu i s-au dat nici ardei 
gras, nici cartofi, nici verdețuri, mei 
vișine. La 1 iulie, la centrul nr. 16, in 
apropierea gării Ploiești-sud, cartofi 
nu erau deloc (la piața centrală
— prea mulți) ; fructe, de asemenea. 
Ouă nu s-au mai adus de foarte 
multă vreme (in halele centrale
— prea multe). La centrul de pe 
platforma industrială Brazi, unde 
lucrează mii și mii de petroliști, 
nu se găseau suficiente legume. 
Concluzia : dacă vrei să te aprovi
zionezi bine, vino la piață, in cen
tru. cale de cițiva kilometri ; dacă nu 
poți cumpăra din cartierul tău ceea 
ce se găsește! Această concepție —in 
totală contradicție cu cerințele apro
vizionării populației cu produse agro- 
alimentare — persistă și este apli
cată. de multă vreme, cu îndărătni
cie. de responsabilii I.L.F. Prahova. 
Edilii municipiului, precum și orga
nele locale de control și inspecție ac
ceptă, după cum se vede, situația.

Multe nereguli provin nemijlocit 
din lipsa de inițiativă a unor respon
sabili de unități, a comodității și sim
țului de răspundere slab al unor vin- 
zători, din controlul formal efectuat 
de cadrele I.L.F. și de către organele 
județene de inspecție comercială și 
sanitară. In halele Ploieștiului — 
unde, cum spuneam, se află foarte 
multe mărfuri, chiar prea multe —

Controlorii organelor 
locale n-au văzut
„ocaua mică"

Piața Mare, una din cele mai so
licitate din Reșița, oferă un bogat 
sortiment de legume și fructe. Pie
țele din Lunca Birzavei, din Lunca 
Pomostului și centrele 1, 2, 14 oferă, 
de asemenea, cantități suficiente de 
produse. Abundența de produse le
gumicole in aceste zile este rezulta
tul unei mai bune coordonări și or
ganizări a recoltării și livrării. Nu
mai in ultima decadă a lunii iunie, 
in depozitele întreprinderii au intrat 
peste 540 tone de legume.

Dar, deși in depozit se găsesc can
tități importante de mărfuri, se mai 
intilnesc și cazuri cind acestea sini 
manevrate greoi, produsele ajungind 
cu intirziere sau degradate la consu
matori. De pildă, in depozitul cen
trului din Reșița se aflau suficiente 
cantități de castraveți și ardei gras, 
însă la magazinul nr. 6 din Lunca 
Pomostului acest produs lipsea cu 
desâvirșire. După cum ne-a infor
mat șeful depozitului, aproviziona
rea magazinelor a început la ora 6 
dimineața ; el nu ne-a putut insă 
da o explicație acceptabilă a faptu
lui că nici la ora 12 produsele nu 
ajunseseră incă la magazin. La ace
lași magazin se aflau in consum do
vlecel și roșii alterate ; nu ni s-a 
putut răspunde de ce este tolerată 
punerea in vinzare a acestor pro
duse.

Există însă și alte deficiențe in a- 
provizionarea orașului cu legume și 
fructe. Astfel, deși anul trecut s-a 
realizat o desfacere totală in va
loare de 58 milioane lei — volum ce 
nu a acoperit in Întregime cerințele 
— in anul 1971 s-a planificat o des
facere la același nivel. S-au ignorat 
astfel atit creșterea populației jude
țului, cit și sarcina de a îmbună
tăți continuu aprovizionarea. La cel 
mai mare centru al întreprinderii, 
cel din Reșița, planul anului acesta 
este chiar mai mic. cu o jumătate de 
milion, decit realizările de anul tre
cut.

în magazinele nr. 59. 75, 2, cel al 
întreprinderii agricole de stat și in 
unitățile de carne nr. 122 șl 147 care 
desfac produse alimentare, de băcă
nie. preparate de carne, produse lac
tate și carne, rafturile, tonetele, 

unele produse erau așezate frumos, 
pe alese, intr-un gen de expoziție... 
fără vinzare. Legumele și fructele 
puse in vinzare erau departe de fru
musețea și calitatea celor expuse. La 
tonetele nr. 14 (responsabilă Ioana 
lonescu) și 3 (responsabilă Elena Mă- 
lăi.șteanut erau azvîrlite in cintar to
mate storcite, ceapă ofilită și cu pă- 
mînt etc. Ce rost au oare expozițiile, 
dacă ele n-au nimic comun cu marfa 
oferită cumpărătorilor ?

Din cauza toleranței șefului 
a responsabililor de magazine și a 
inspecției comerciale, la Ploiești unor 
vinzători nu le funcționează bine 
(întotdeauna în favoarea lor) cinta- 
rele. Astfel, ei „ciupesc" 10 —
20 grame la fiecare cintărire, ceea ce 
le asigură ciștiguri ilicite destul dc 
mari. De necinste poate fi acuzat și 
gestionarul Constantin lonescu, de la 
unitatea C.L.F. 56 Brazi, care „în- 
tirzia" de vreo 4 zile să pună in vin
zare circa 65 kg de telemea, pe mo
tiv că „nu a vindut tot peștele ham- 
sii" : evident, ținea brinza sub tej
ghea, căutind să o vindă pe sub mină. 
Vasile Haraidon, delegat distribuitor 
al I.A.S. — sere Tătărani, a fost „in
terceptat" tocmai cind livra depozi
tului C.L.F. Ploiești roșii de calitatea 
a Il-a cu etichete de-a I. La con
trol. s-a mai constatat că, printre lă
zile cu tomate sănătoase, se strecura- 
seră și lăzi cu roșii ofilite, storcite. 
S-ar putea da și alte exemple care 
confirmă aceiași fapt : cind controlul 
este slab, incorectitudinea se dez
voltă ca buruiana rea. lovind in in
teresele statului și ale populației.

Am găsit multe unități curate, bine 
gospodărite ; dar și destule neglijen
țe in menținerea curățeniei, in res
pectarea normelor sanitare in vigoa
re. Halele ploieștene (responsabil 
Ilie Lazăr) nu sînt spălate decit de 
două ori pe săptămină ; cutiile de 
gunoi nu au capace, nu sînt vopsite, 
piața este nemăturată. La unitatea 
nr. 56 Brazi, la centrul C.L.F. 3 din 
cartierul Bereasca — abia deschis, in
tr-un local nou — și in alte părții 
lipsă de curățenie dovedește, de ase
menea. comoditate și neînțelegere a 
ceea ce înseamnă igiena alimentară. 
De altfel, trebuie spus cu mare regret 
că, în general, municipiul Ploiești nu 
stă deloc bine in ceea ce privește 
salubrizarea, îngrijirea magazinelor, a 
străzilor etc. Edilii nu pot fi mul
țumiți de faptul că numai citeva ar
tere centrale ale orașului se curăță și 
se îngrijesc. întreg municipiul se cere 
îngrijit. Ploieștiul are însemnate po
sibilități materiale să o facă. Este 
nevoie insă de mai multă inițiativă, 
de și mai multă exigență.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

depozitele de mină, frigiderele sint 
încărcate cu cantități de mărfuri su
ficiente pentru satisfacerea consu
mului curent. S-ar parea deci că nu 
există nici un fel de probleme. In 
lealitate, organele de control con
semnează o serie de deficiențe se
rioase legate de distribuirea, depozi
tarea. pustrarea și desfacerea pro
duselor. La unitatea nr. 75, de pildă, 
din 10 pachete cu griș, făina, orez, 
zahăr și pezmet, 8 cintăreau mai pu
țin cu 5—30 grame. De asemenea. 
15 kg de orez — luate prin sondaj 
— preambalate de întreprinderea de 
morăril și panificație Brăila, ca și 
făina aflată in pungile Industriei 
morăritului Teleorman, secția Brin- 
ceni, aveau lipsă la gramaj intre 5 
și 40 _ grame. Este vorba de tendința 
vădită a unor comercianți și pro
ducători de a-și crea surplusuri prin 
frustrarea cumpărătorului dc o parte 
din produsele pentru care a plătit.

Magazinul nr. 59 punea in vinzare 
cantități însemnate de griș depre
ciat, iar la unitatea de prezentare a
I.A.S.,  47 kg de prospături... se stri
caseră, din cauza aprovizionării 
peste posibilitățile de desfacere ale 
unității. Tot la magazinul nr. 59, ca 
și la unitatea nr. 2, găsim, in depo
zitele de mină unt, margarină, sare 
de lămiie, cacao, pate de ficat in 
cutii mici, telemea de oi, care — 
deși solicitate de cumpărători — nu 
erau puse in vinzare. „Nici eu nu 
am știut de ele", exclamă cu falsă 
mirare șeful de magazin, Emllian 
Năot. Se mai pot da și alte exem
ple, care duc la aceeași concluzie : 
in ciuda eforturilor depuse de orga
nele de partid și de stat, de între
prinderi agricole și industriale, dato
rită proastei gospodăriri, lipsei de 
control, o parte din produsele ali
mentare, intens solicitate de cumpă
rători se degradează, se vind „pe sub 
mină", sint scoase din circuitul co
mercial. Organele de control au a- 
mendat contravențional peste 30 de 
lucrători comerciali care încălcaseră 
regulile de comerț.

Florea CIOBANU 
George POPESCU

Cu prilejul „Zilei Învățătorului" ?i 
al recentelor consfătuiri, cadrele di
dactice din județele Alba și Mehe
dinți, din orașele Brașov. Ploiești, 
Craiova, Hunedoara, Bacău, Tg. Se
cuiesc, Hațeg, Covasna, Sinaia, Baia 
Sprie, Negrești. Sînnicolaul Mare și 
Salon ta, din centrele de invățămint 
Aleșd. Teleajen, Tășnad, Vidra. Pomi 
și din comunele Sein și Șomcuta 
Mare, județul Maramureș, și Suraia, 
județul Vrancea au adresat tele
grame Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care sint ex
primate gindurț de dragoste fierbin
te față de partid — farul călăuzitor 
al întregii noastre națiuni, senti
mentele de profundă recunoștință 
față de secretarul general al partidu
lui pentru înțelepciunea cu care 
conduce poporul pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. pentru grija pe care o poartă 
propășirii școlii românești, slujitori
lor ei si tinerei generații.

Telegramele relevă, de asemenea, 
aprobarea deplină pentru spiritul 
militant și activ cu care conducerea 
partidului și statului înțelege să-și 
aducă contribuția la lupta pentru 
triumful cauzei socialismului și pă

Ziua internațională 
a cooperației

Cooperatorii din- diferite țări, de pe 
toate continentele sărbătoresc anul 
acesta a 49-a Zi internațională a co
operației.

Alianța Cooperatistă Internaționa
lă, care are un rol însemnat in dez
voltarea cooperației mondiale, cu
prinde astăzi peste 255 milioane 
de membri, din 59 de țări. A.C.I. este 
chemată să aducă o contribuție tot 
mai importantă la cauza nobilă a pă
cii, progresului și colaborării interna
ționale, promovind principiile coope
ratiste, lărgirea relațiilor intre toa
te organizațiile cooperatiste. A- 
lianța Cooperatistă Internațională are 
largi posibilități de a susține dezvol
tarea relațiilor economice și de co
laborare între organizațiile afiliate, 
de a sprijini mișcarea cooperatistă 
din țările in curs de dezvoltare.

Fără îndoială, mișcarea cooperatis
tă nu are, in toate țările, aceleași 
condiții de dezvoltare. în țările capi
taliste, de pildă, cooperativele de 
toate tipurile intimpinâ numeroase 
greutăți, determinate de concurența 
distrugătoare a marilor întreprinderi 
și trusturi, in timp ce sprijinul sta
tului respectiv este practic inexis
tent. De aici, lezarea intereselor pro
fesionale, economice și sociale ale 
cooperatorilor. în țările socialiste, 
insă, mișcarea cooperatistă, bucurîn- 
du-se de condiții dintre cele mai fa
vorabile, a cunoscut un puternic 
avint, contribuind din plin la înflo
rirea economiei statelor respective, 
la crearea unor condiții care să per
mită dezvoltarea cu maximă plenitu
dine a forțelor creatoare ale coope
ratorilor, creșterea continuă a bună
stării lor.

Ca membre ale Alianței Coopera
tiste Internaționale, cooperația de 
consum și cooperația meșteșugăreas
că din țara noastră au un aport pre
țios la întărirea acestei organizații, 
lărgind sfera colaborării și contactelor 
cu mișcările cooperatiste din alte 
țări. Un rol important in mișcarea 
cooperatistă din România, in dezvol
tarea economiei naționale și creșterea 
nivelului de trai al întregului popor 
il au cooperativele agricole de pro
ducție. Cooperația de consum, cu cei 
aproape 8 milioane de membri ai săi, 
contribuie la extinderea și perfecțio
narea schimbului dintre orașe și sate, 
la valorificarea, în folosul întregii 
populații, a produselor agro-alimen- 
tare și industriale.

LUCRĂRILE SEMINARULUI
INTERNATIONAL

La Timișoara au continuat vineri 
lucrările Seminarului internațional — 
Marketingul și promovarea relațiilor 
economice inlernaționale.vîn cea de-a 
doua zi, dezbaterile s-au axat asupra 
problemelor privind : Marketingul, in
strument in politica de investiții și 
interacțiunea dintre structurile dis
tribuției și strategia de marketing. Pe 
aceste teme au prezentat comunicări 
O. J. Vesey-Holt, profesor la Lon
don Graduate Business Centre — An
glia, C. Fota, director în Ministerul 
Comerțului Exterior, Gh. Istrate, di
rector științific în Institutul pentru 
studierea conjuncturii economice in
ternaționale, H. Ruppe, director al 
A. C. Nielsen Company G.M.B.H.

PORȚILE DE FIER

La turbina nr. 5— 
prima rotire cu apă

TR. SEVERIN (prin tele
fon, de la Ion Anghel). — 
Vineri, 2 iulie, la Centrala 
hidroelectrică Porțile de Fier, 
muncitorii. țnginerii și tehni
cienii de la întreprinderea 
„Energo-montaj" au efectuat 
prima rotire cu apă a turbinei 
nr. 5, cu două luni mai repede 
decit prevedea termenul stabi
lit in graficele operative de lu
cru.

In legătură cu acest eveni
ment, inginerul Ion Bugaru, 
șeful șantierului, a ținut să ne 

cii. Cu aceeași căldură este expri
mată înalta stimă pe care cadreie 
didactice o poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. fiu credincios al patriei, 
eminent militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
adeziunea totală șf sentimentele 
de mindrie patriotică (ață de rezul
tatele pozitive ale recentei vizite in 
țările socialiste din Asia, vizită care 
se înscrie in activitatea generală a 
partidului și statului nostru de pro
movare neabătută a principiilor mar- 
xlst-leninlste. de intărire a relațiilor 
de colaborare cu țările socialiste, cu 
toate popoarele lumii, in interest 
cauzei păcii, al luptei pentru inde
pendență și suveranitate națională, 
pentru consolidarea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Participanții la adunările festive și 
consfătuirile cadrelor didactice asi
gură Comitetul Central, pe secreta
rul său general că vor face tot 
ceea ce le stă in putință pentru ca 
activitatea didactică să se realizeze 
in virtutea unor înalte exigențe, pen
tru a educa tineretul in spiritul sen
timentelor nobile de dragoste față 
de muncă și creație, față de patrie, 
față de partid.

Bucurindu-se permanent de îndru
marea și sprijinul partidului și sta
tului, cooperația meșteșugărească din 
tara noastră — parte integrantă a 
sistemului eoonomic socialist — cu- ‘ 
prinde astăzi peste 400 de cooperative 
și 260 000 de cooperatori. Muncind ia 
sectorul prestărilor de servicii pen
tru populație, lărgind și dezvoltind 
producția de mică serie, a unor bu
nuri de larg consum, valorificind tra
dițiile artei populare și meșteșugu
rilor artistice românești și extinzind 
continuu producția destinată expor
tului, cooperatorii meșteșugari par
ticipă la eforturile tuturor oamenilor 
muncii pentru înflorirea economică 
a țârii, pentru o viață îmbelșugată a 
cetățenilor ei. Prin acordarea de cre
dite, aprovizionarea cu materii pri
me, materiale și utilaje, prin repar
tizarea unor noi «spații de lucru, n-a
duceri de impozite etc., cooperati
vele meșteșugărești se bucură de 
sprijinul complex al statului socia
list.. Valorificind aceste condiții, pre-r. 
cum și posibilitățile proprii, coopera
ția meșteșugărească asigură membri 4 
lor săi condiții de lucru superioare, 
precum și ciștiguri corespunzătoare 
muncii depuse, pentru a duce o via
ță demnă, mereu mai bună. Prin sis
temul propriu de asigurări sociale, 
se acordă cooperatorilor — ca și ce
lorlalți oameni ai muncii — pensii* 
asistență medicală gratuită. conce
dii de odihnă plătite. O largă dezvol
tare cunosc activitatea cui tu ral-spor
tivă și cea a artiștilor amatori.

Pășind in noul cincinal, cooperato
rii meșteșugari sint hotăriți să-și lăr
gească contribuția la dezvoltarea mul
tilaterală a societății noastre socialis
te. în fiecare sector de activitate — 
de la prestările de servicii, pină la 
export — sporurile care se vor ob
ține sint de ordinul miliardelor de lei.

Prilejuind o trecere in revistă a rea
lizărilor obținute, cooperatorii români 
sărbătoresc cea de-a 49-a Zi interna
țională a cooperației hotăriți să ob
țină noi realizări și pe linia întăririi 
colaborării, sub forme dintre cele mai 
diverse, cu organizațiile cooperatiste 
din alte țări, sporindu-și în acest M 
aDortul la lărgirea mișcării coopera
tiste mondiale în. interesul idealuri
lor nobile ale progresului social. ale 
păcii și prieteniei între popoare.

Dumitru CERNICICA 
vicepreședinte al UCECOM

DE MARKETING
(R. F. a Germaniei), și J. Dietl, di
rector al Institutului de marketing — 
Lodz, Polonia.

In cadrul comunicărilor s-a relevat 
necesitatea studierii aprofundate a 
tendințelor progresului tehnico-ștlin- 
țific și ale economiei pe plan mondial, 
elemente de o importanță deosebită 
pentru realizarea investițiilor in pa=? 
cu cuceririle științei și tehnicii, care 
să producă mărfuri competitive și cu 
perspective certe de desfacere Ia ex
port. S-a subliniat, totodată, impor
tanța existenței unui sistem informa
țional adecvat privind situația și ten
dințele piețelor ext.erne.

Lucrările seminarului continuă.
(Agerpres)

încredințeze că probele meca
nice cu apă la turbina nr. 5 se 
desfășoară in condiții optime. 
Muncitorii. inginerii și tehni
cienii întreprinderii „Energo- 
montaj" de pe șantierul Siste
mului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier vor de
pune in continuare eforturi, 
pentru ca turbina nr. 5 să 
furnizeze energie electrică eco
nomiei naționale încă din luna 
august, cu mult înainte de ter
menul stabilit in planul de stat.
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„Numărătoare inversă" i
pe magistrala Belgrad-Bar î

Jur-împrejur, un cori
dor gigantic de stinci de 
care se reazemă cornișa 
zării. Compoziție geolo- 
gid Dlâmâdită Ja scară u- 
riașâ in rocă aridă, oxi
dată. Undeva, in adîncul 
prăpastiei. neverosimil 
incrustată, se zărește ner
vura de jad a țiului. Din 
loc in loc. cascade minia
turale desenează franjuri 
întregului decor. Drept 
fundal sonor, vuietul cu
rentului de aer. ..condițio
nat" de faliile redutabilu
lui parapet..

Muntenegru. deci... Țara 
de piatră" de lingă A- 
driatică. Ținut cu decor 
fabulos, leagăn natal al 
unor oameni dirji... Am 
ajuns cu ..expediția" 
noastră exact in punctul 
unde se desfășoară una 
din cele mai spectaculoa
se lucrări tehnice de cale 
ferată din zona meditera
neană : viaductul de la 
Mala Rieka, un fel de dan
telă delicată din metal 
alb. aninată deasupra u- 
nei prăpăstii cu o deschi
dere de o jumătate de ki
lometru. Delicată ? Adjec
tivul nu e oe placul ingi
nerului Miloșevici. ș°f’.’l 
lucrării. Argumentele lui? 
— tonele d^ m- tal. de br- 
tr>n care vor fi consumare 
pentru pilonii, postamen
tul si balustradele viaduc
tului. Privim îndelung 
imaginea înconjurătoare, 
in timo ce. pentru a re
zista rafalelor de vint. ne 
ținem cu mîinile de ba
lustrada de lemn care sur- 
plombează peretele mun
telui. O clipă gîndul pro
iectează pe un ecran ima
ginar secvențe reconsti
tuite de povestiri cu în
tâmplări adevărate din 
zona Șibenik, unde se zice 
că forța curentului de aer 
poate smulge de pe auto
stradă un automobil.

Aici, la Mala Rieka, ne 
platforma trapezoidală din 
vîrful pilonului de beton 
armat, mai înalt decît tur
nul televiziunii belzrăde- 
ne de la Avala, lucrează 
la 200 m deasupra pră
pastiei sudori, oțelari, 
montori. Căștile lor pro
tectoare, salopetele de 
culoarea azbestului fosfo
rescent pe care le poartă, 
mișcările siluetelor lor pe 
platforma unde lucrau la 
lumina reflectoarelor, 
totul sugera parcă activi
tatea dinaintea lansării 
unei nave cosmice. Ori
cum. echipa aceasta oficia 
intr-un fel ritualul unei 
numărători inverse. Ex
presia este totuși o meta
foră pentru că cifra zero 
va putea fi pronunțată, 
conform calculelor, doar 
spre sfîrșitul anului 1973. 
Atunci a fost fixat noul 
termen de lansare a pri
mei garnituri de tren care 
va străbate distanța Bel
grad-Bar.

Soluție feroviară teme
rară, linia Belgrad-Bar.

intrată acum intr-o nouă 
fază do construcție, ex
primă de fapt concretiza
rea unui proiect de vaste 
proporții care a absorbit 
preocupările unor perso
nalități din Serbia încă in 
secolul trecut. La cristali
zarea principalelor solu
ții și variante de traseu 
și-au adus apoi contribu
ția. in primele decenii ale 
acestui secol, multe gene
rații de ingineri. Unii din
tre aceștia, acum bătrini, 
au avut satisfacția să fie 
coautorii ultimei formule 
adoptate acum 20 de ani, 
care asigură cea mai scur
tă legătura a capitalei ță
rii cu litoralul adriatic. 
Cea mai scurtă, dar și cea 
mai grea din punctul de 
vedere al solicitării con
structorilor. Pentru că mai 
mult de trei sferturi din 
traseul liniei Belgrad-Bar 
iși desfășoară meandrele 
la mare înălțime, intr-o 
dificilă zonă de munte, a- 
jungind la un moment dat

La încheierea lucrărilor 
acestei căi ferate, traseul 
ei va număra... 254 de tu
neluri. intre care trei vor 
avea peste cinci kilome
tri. S-a calculat că. puse 
cap la cap. aceste tuneluri 
însumează nu mai puțin 
do 140 de kilometri. Pr a- 
celași itinerar, garnitura 
de tren care va pleca din 
Belgrad va mai trece pes
te 270 de poduri și via
ducte.

Toate aceste eforturi, 
ca și investițiile materiale 
pentru a duce la bun sfîr- 
șit temerara lucrare, se 
vor compensa pe planuri 
multiple pe ansamblul ță
rii. dar in primul rind pe 
teritoriul Serbiei și Mun- 
tenegrului. pe unde trece 
această magistrală fero
viară — prin zone care 
depozitează imense bogă
ții naturale în curs de va
lorificare și vestite, tot
odată. și prin patrimoniul 
lor turistic excepțional.

Ascultăm în sala de șe-

ÎNSEMNĂRI din

R. S. F. IUGOSLAVIA

la aproape 2 000 de metri 
altitudine. Teribilul para- 
pet muntos din partea 
sud-vestică a Serbiei, am
plificat ca obstacol natu
ral de vestitele lanțuri 
muntenegrene, prelungite 
abrupt pină pe țărmul 
mării — iată ce conferă 
liniei Belgrad-Bar carac
terul de performantă teh
nică remarcabilă și ce a 
determinat ca pină acum 
două decenii să nu se poa
tă trece efectiv la înfăp
tuirea secularului vis de 
a lega Belgradul de țăr
mul mării, pe cel mai a- 
propiat itinerar, care să 
străbată zona de sud a țâ
rii lipsită de o rețea de 
transport

Și tocmai de aceea fie
care kilometru al acestei 
căi ferate, realizat pină 
acum, a necesitat — pe 
lingă eforturile făcute 
pentru asigurarea mate
rialelor de construcție— o 
mare investiție de muncă 
îndirjită. plină de abnega
ție. multă ingeniozitate 
tehnică pentru învingerea 
unor obstacole naturale 
considerate ca imposibil 
de depășit.

Odată proiectul aprobat 
— în urmă cu douăzeci de 
ani — traseul stabilit a 
început să fie luat cu asalt 
de formații de caterpî- 
lare. De atunci lucrările 
au cunoscut cînd momen
te de intensificare, cînd 
altele de stagnare. în to
tal, in acest răstimp a fost 
construită o porțiune de 
146 de kilometri din cei 
476 cit măsoară întreg tra
seul.

dințe a combinatului „Șe- 
voino" amănuntele pe 
care directorul tehnic al 
acestei mari uzine de pre
lucrare a cuprului ni le 
prezintă despre importan
ța pe care o va avea calea 
ferată pentru dezvoltarea 
economică a întreprinderii 
și a regiunii. Sporirea vo
lumului producției în anii 
următori, înălțarea unei 
hale noi pentru un lami
nor de aluminiu, construc
țiile noi ale altor între
prinderi din această zonă, 
totul este raportat de in
terlocutorul nostru la linia 
ferată Belgrad-Bar. So
cotind la volumul actual 
al producției combinatu
lui. prin folosirea trans
portului materiei prime, 
ca și a celei prelucrate, 
pe calea ferată, între
prinderea' va1 putea reali
za o economie de 7 mili
oane de dinari anual. Ast
fel de calcule au făcut nu 
numai cei din Sevoino. ci 
din tot sudul Serbiei, ca 
și din Muntenegru. «Im
portanța economică a a- 
cestui drum de fier. în 
jurul căruia vor „gravita" 
cam 50 la sută din terito
riul Iugoslaviei și aproape 
10 milioane de locuitori 
din Serbia, Muntenegru, 
și chiar Macedonia, este 
inestimabilă» — scria zia
rul iugoslav „Libertatea" 
din Pancevo. Să amintim 
— arăta ziarul citat — 
doar unele din bogățiile 
regiunilor prin care trece 
traseul căii ferate, care 
vor fi valorificate după ce 
primele trenuri vor cobori 
spre însorita coastă adria-

ticâ: Bazinul Mokra Gora 
dispune de cele mai boga
te zăcăminte de nichel și 
fier din țară ; rezervele 
do lignit, se evaluează la 
3 miliarde tone ; o pătrime 
din potențialul hidroener
getic al Iugoslaviei se a- 
flă de-a lungul traseului. 
Tn plus, agricultura aces
tor regiuni va fi mult mai 
aproape de marile piețe 
do desfacere.

Se apreciază că atunci 
cînd va fi terminată, a- 
ceastă cale ferată va asi
gura un trafic anual de 18 
milioane de călători și va 
permite transportul a pa
tru milioane de tone de 
mărfuri.

Belgrad-Bar... Pe par
cursul calendaristic al ul
timelor luni, aceste cuvin
te au fost pronunțate în 
cadrul public, redate in 
litere cirilice sau latine 
pe micul ecran, reprodu
se in „Borba". „Politika", 
„Vjesnik", în întreaga 
presă iugoslavă, evocate 
in discuțiile cetățenilor cu 
o frecvență greu de des
cris. Rostite împreună, ele 
au devenit in această pe
rioadă un fel de emblemă 
foarte populară. Ele sînt, 
totodată, expresia unui 
spirit cetățenesc semnifi
cativ, etalonul unei re
marcabile atitudini de 
masă. Un element decisiv 
în această privință l-a 
constituit, între altele, un 
sondaj de opinie întreprins 
în Serbia de revista N.I.N. 
Pornind de la ideea de a 
se găsi soluții pentru ca, 
în condițiile restringerii 
fondurilor de investiții din 
bugetul țârii calea ferată 
Belgrad-Bar să poată fi 
terminată totuși pină în 
1973, sondajul a demon
strat larga adeziune cetă
țenească la ideea privind 
lansarea unui împrumut 
popular care să finanțeze 
în continuare lucrările. 
Această idee a primit a- 
probarea oficială a foruri
lor corespunzătoare de 
stat, stabilindu-se ca va
loarea subscripției să fie 
de 500 de milioane de di
nari.

Dorința legitimă a cetă
țenilor de a contribui ne
mijlocit la realizarea a- 
cestei grandioase opere 
constructive a impulsio
nat curentul de opinie fa
vorabil împrumutului 
popular. Cu mult îna
inte de deschiderea ofi
cială a subscripțiilor, ne- 
numărați cetățeni, organi
zații economice și obștești 
și-au anunțat dorința de a 
contribui la acest împru
mut popular.

Operă constructivă de 
proporții considerabile a 
Iugoslaviei socialiste, dru
mul de fier Belgrad-Bar 
înscrie acum, după ani de 
investiții materiale și e- 
forturi remarcabile. un 
capitol decisiv in biogra
fia lui.

George IONESCU
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Nu. New York-ui nu este un oraș 
ca oricare altul. El est/' ceva singu
lar. enigmatic, aparte. El este o me
tropolă a secolului al XX-lca, capi
tala capitalismului. Dar toate aces
tea se vor schimba in aurind. New 
York-ul moare ; lent, paș cu pac.

Nu. nu vreau să ‘spun că orașul 
dispare, că este demolat, abandonat 
de locuitorii săi. Casele, edificiile 
râmin pe locul lor otita limn cit 
cineva poate trage un profit do pe 
urma lor. Acest lucru este valabil 
și pentru toate celelalte elemente ce 
alcătuiesc orașul.

Poate că New York-ul a constituit 
din totdeauna o formulă imposibilă : 
o aglomerare de opt milioane de oa- 
m- de toate rasele și clasele pe un 
grup de insule. New York-ul este 
ceea ce rezultă atunci cind bogăția 
particulară si sărăcia publică, duse 
[ :nă la extrem, se 
lovesc frontal, 
New York-ui este 
ceea ce rezultă a- 
tunci cind. in a- 
bordarea proble
melor publice, in
teresul de profit 
este elementul 
care precumpă
nește.

„Do your thing"
— spune new-yor- 
kezul. Aceasta 
este prima sa de
viză. „Fă-ți trea
ba ta" — și cu 
asta basta. Vezi 
cum iți asiguri 
ziua de miine. 
Toată lumea spu
ne același lucru : îmi fac treaba mea. 
restul nu mă privește...... Do your
thing" a devenit strigătul de luptă al 
unui permanent război civil intre oa
meni. in care toți sînt împotriva tu
turor și fiecare împotriva fiecăruia.

Iată secvențe ale unei zile la New 
York, o zi tipică, descrisă de un ce
tățean care trăiește acum în acest 
oraș. Dimineața, de pildă, descoperi 
că în timpul nopții a umblat cineva 
la broasca locuinței tale ; pleci la 
treburile tale și in metro dai de un 
miros pestilențial ; adesea trenul se 
oprește, răminind un timp in tunel; 
ajungi cu intîrziere la lucru.

Drumul spre casă iți este barat de 
un hippy cu umeri largi : „Ai șapte 
cenți, amice ?“ Te faci că nu-1 vezi, 
dar el iți aruncă in spate o înjură
tură. Urci treptele, descui ușa apar
tamentului și constați că nu mai ai 
nici televizor, nici mașină de scris, 
nici magnetofon. Chemi poliția și te 
plingi că ai fost jefuit. Funcționarii 
în uniformă îți notează numele. 
Două zile mai tirziu vine un detec
tiv. înregistrează furtul, te ajută la 
completarea formularului și cu asta 
totul se termină.

New York-ul n-a fost niciodată un 
oraș curat. Acum însă el este extrem 
de murdar. Gunoaiele zac in stradă. 
Există cartiere frumoase, unde locu
iesc oameni avuți; acolo serviciul sa
lubrității iși face datoria. Locuitorii a- 
cestor cartiere au suficientă influență 
pentru a „băga in viteză" salubrita

tea. în alte părți, unde locuitorii nu 
au această putere, lucrătorii salu • 
britățil Iși fac mai rar apariția. în 
ultimii zece ani, deși populația New 
York-ulul a rămas In linii generale 
constantă din punct de vedere nu
meric. volumul resturilor menajere 
— cutii, ambalaje cin masă plastică, 
sticle care nu pot fi folosite decit o 
singură dată — a crescut cu circa 40 
la sută. Din 70 000 de noi recipiente 
pentru gunoaie amplasate in oraș, 
aproximativ o treime a fost furată 
de cei care urmau să le folosească. 
Oamenii care trăiesc in slumsuri 
(colibe) le dau altă destinație. 
Există o mulțime de blocuri ca cele* 
din East Bronx, nu departe de Wa
shington Avenue : două case intr-o 
extremă stare de delăsare, iar între 
ele o curte interioară. Locatarii «Int 
jumătate portoricani, jumătate negri.

malvorbind do camuflata discrimi
nări? rasială caro se practică și alei. 
Și astfel ia naștere un .subproleta- 
riat. format în proporție de 80 la 
sută din oameni de culoare, care 
trăiește în slumsuri, din ajutoare 
publice. Cauzele care determină a- 
ceastâ evoluție sint in afara com
petentei New York-ului : pentru că 
discriminarea rasială și șomajul 
agrar constituie plăgi organice ale 
întregii națiuni.

Și astfel. Manhattan-ul, centrul 
New York-ului. devine pas cu pas o 
zonă în care locuiesc atit cei foarte 
săraci cit și oei foarte bogați. Desi
gur. nu împreună. Uneori mizeria si 
lx.‘lșugul nu sînt despărțite decit de 
lărgimea unei străzi. S-ar . putea 
spune că liniile despărțitoare sînt tot 
atit. de subțiri ca lamele de ras. dar 
tot atit de ascuțite.

NEW YORK —
o metropolă a dezumanizării

din care mulți trăiesc i>e seama asis
tentei publice. In curtea interioară, 
unde se joacă copiii, calci pe gu
noaie pină la gleznă. Cui ii pasă insă 
de această situație ?

O jumătate de oră cu metroul. In 
cartierele West Bronx. South Brook
lyn există străzi întregi care arată 
de parcă ar fi fost bombardate. Aici 
nu gunoaie, ci grămezi de moloz se 
ridică aidoma unor munți. Vintul 
mișcă ușile care au rămas aninate 
de ziduri scorojite, o bucată de per
dea pestriță filfiie printre pietre. Nu 
intilnești prea mulți oameni. Au ră
mas doar cițiva ..locuitori ai caver
nelor". Neîncrezători, dușmănoși. în- 
căpăținați. De ce situația aceasta ? 
Din cauză că tot ce nu mai prezintă 
interes pentru deținătorii de capital 
este demolat, doar profitul fiind ele
mentul hotăritor in ce privește con
strucțiile

La New York 6e încrucișează două 
noi curente migratoare ,* este vorba, 
pe de o parte, de un exod din cen
trul orașului al păturilor din clasele 
mijlocii, iar pe de altă parte de 
afluxul oont.înuu in oraș al munci
torilor agricoli de culoare din sudul 
american, oameni supuși discrimină
rii rasiale și rămași șomeri. Cei 
exploatați și oropsiți vin din 
Sud in speranța de a găsi o 
șansă pe care tocmai New York-ul 
nu o poate oferi, deoarece el nu are 
nici pe departe suficiente locuri de 
muncă pentru cei necalificați, ne-

Desigur, numai cei foarte bogați 
își pot permite să locuiască aici, 
confortabil ; dar aceasta — într-o 
siguranță relativă. Ei trăiesc astăzi 
in Manhattan, cum trăiau cindva in 
India, izolați de lumea înconjură
toare, stăpinii coloniali britanici. In
stalați în apartamentele lor care 
ocupă mai multe etaje din blocurile 
de pe East Side sau din Central- 
Park, păziți de polițiști particulari, 
ei au, in ce privește gradul de izo
lare, condiții de viață intre acelea 
dintr-un castel medieval și o stație 
selenară. Iar cînd acești „bieți" bo
gătași își părăsesc „fortărețele", ei 
circulă in limuzinele lor Cadillac 
cu aer condiționat, ca intr-o țară 
dușmană.

La cițiva kilometri mai încolo, să 
spunem în cartierul Bronx, intr-un 
sector al acestuia denumit Hunts 
Point, bintuie un soi de război civil. 
La Hunts Point, cursul vieții este 
dominat de sărăcie și conflicte 
rasiale, droguri și crimă. Aici nu 
există nici legi, nici protecție din 
partea politiei, aprovizionarea cu 
apă nu funcționează. Potrivit cuvinte
lor unui preot care lucrează aici, poli
ția consideră Hunts Point drept un re
cipient pentru gunoaie, al cărui capac 
trebuie ținut cu forța. în trei din 
cele mai defăimate străzi ale acestui 
sector, locuitorii au o șansă statis
tică doar de unu la douăzeci de a 
muri de moarte naturală.

De nerezolvat pentru administra

New York 1971 : Oameni fărâ lucru, fără locuinjd...

tis orașului este problema apărării 
cetățenilor împotriva criminalității. 
Newyorkezii știu asta și, in conse
cință. s-au resemnat să trăiască „cu 
delincventa alături". „Nu opuneți 
nici un fel de rezistență dacă veți fi 
atacat — recomandă poliția proteja- 
ților ei. Riscați să fiți nu numai 
jefuit, ci și omori t. Păstrați capul 
sus și ochii deschiși. Dacă arătați ca 
o victimă, veți fi o victimă".

A trăi cu delincventa alături în
seamnă : a cheltui permanent pentru 
lacăte și instalații de alarmă : a re
nunța seara tirziu de a te mai duce 
după țigări, a purta asupra ta. chiar 
și în timpul zilei, doar o mică sumă 
de bani și a-ți duce la vecini toat-i 
lucrurile valoroase din casă atunci 
cind vrei să călătorești undeva. Fe
meile, dacă întîlnftsc străini pe o 
stradă lăturalnică, iși încleștează de

getele pe minerul 
poșetei. Teatrele 
incep mai devre
me reprezentațiile 
pentru a scuti pu
blicul să circule 
tirziu pe stradă. 
Magazinele de pa 
străzile laterale 
țin ușa închisă și 
deschid doar după 
ce au identificat 
clientul.

„Ați fost de cu- 
rind atacat ?" — 
este o întrebare 
cit se poate de ba
nală in conversa
ția dintre doi new- 
yorkezi. Mulți tre
buie să răspundă 

afirmativ, toți cunosc cazuri din 
anturajul lor. „A fi atacat" a devenit 
o experiență specifică New York-u 
lui. Ți se poate intimpla ziua IC 
amiaza mare, în fața casei, a unei 
vitrine solitare sau chiar pe o stradă 
populată. Se intimplă oricind și ori
unde. Cel atacat dă fără murmur tot 
ce are asupra lui.

New York-ul este „capitala fricii". 
Nu te preocupă atit cei 20 de do
lari pe care tilharul ți-i ia din buzu
nar sau mașina de 6cns pe care nu 
o mai găsești cind vii acasă, dl sen
timentul obsedant că odată iți va 
veni și ție rindul să capeți o lovitură 
fatală. Sentimentul acesta face parte 
din viața orașului la fel ca poluarea, 
iar efectele lui sînt la fel de dăună
toare sănătății. In anul 1970 poliția 
orașului a înregistrat 517 716 de di
ferite încălcări ale legii, cu 8.2 ia 
sută mai multe decât in anul prece
dent.

Afluxul de fărădelegi nu poate fi 
oprit de nici un dig. cu atit mai pu
țin de politie sau de organele judi
ciare. A devenit aproape imposibil 
la New York să închei o poliță de 
asigurare împotriva furtului. Socie
tățile de asigurare nu dau nici o 
justificare pentru acest refuz, dar 
nici nu este nevoie.

închisorile sint oricum supraaglo
merate. Totuși, din 100 de arestați, 
în medie nu sînt oondamnați mai 
mult de doi la uedepse depășind un 
an. Ce-i de făcut ? Daniel P. Moy
nihan, consilierul cu probleme ur
bane al Casei Albe, declara recent 
președintelui Nixon : „Dacă vreți 
să scăpați de delincventă, trebuie să 
scăpati mai intii de săraci și de dis
criminarea rasială".

„In decurs de numai 14 luni, un 
cetățean obișnuit al orașului, Mau
rice S. Kanbar, (împreună cu fami
lia sa) au fost ținta a 11 atacuri til- 
hărești" — scrie ..New York Times". 
Iată ce înseamnă a trăi alături cu 
delincventa. Dar capacitatea de a trăi 
față în față cu probleme nerezolva- 

.bile își are și ea limitele ei : așa in
cit New York-ul este un oraș bol
nav. O falsă alarmă sau două as
censoare blocate între etaje trans
formă un zgirie-nor intr-un cuib 
al isteriei. Newyorkezii trăiesc per
manent în pragul unei crize da 
nervi. „Fiecare newyorkez. declară 
Norman Mailer (candidat la funcția 
de primar al orașului), pășește zil
nic intr-un mediu care-1 lipseșre 
încă dinainte de prinz de orice bună 
dispoziție, de siguranță, de capacita
tea de a-și stăpîni nervii".

New York-ul nu este un oraș caro 
moare : New York-ul este moartea 
unei legende, sfîrșitul unui vis des
pre o metropolă a oamenilor liberi 
fi egali.

Hermann SCHREIBER 
publicist vest-german

De pretutindeni

TRAGEDIA POLINEZIENILOR 
DIN AUCKLAND

Miasme apăsătoare 
învăluie vechile cartie
re ale orașului neo
zeelandez Auckland. 
Mizeria domnește in 
cocioabele înghesuite 
una intr-alta, cu ușile 
larg deschise spre stră
duțele întortocheate, 
ale căror margini nu se 
văd de sub maldărele 
de gunoi. Din „locuin
țe" se aud plinsete de 
copii, țipete de femei. 
Bărbați in haine peti
cite rătăcesc înfome
tați de colo-colo.

Aceste cartiere sint 
populate îndeobște de 
polinezieni care, dato
rită discriminărilor ra

siale, sint ultimii pe 
scara socială. Iar nu
mărul acestor oameni 
crește an de an ca ur
mare a exodului poli- 
nezienilor din arhipe
lagurile Samoa. Cook. 
Tonga și Tokelau care, 
atrași de mirajul Auc- 
kland-ului, părăsesc o 
stare de mizerie pentru 
a cunoaște alta nu mai 
puțin acută.

Odată ajunși la 
Auckland, totul e mi
raculos pentru ei. pină 
in clipa cind se lovesc 
de realități. Insularul 
de curind debarcat tre
buie să se zbată mult

pină să reușească a-și 
găsi adăpost intr-unui 
din cartierele vechi ale 
orașului. Apoi urmea
ză lupta surdă pentru 
obținerea unui loc de 
muncă.

Lipsa de interes a 
autorităților pentru 
îmbunătățirea soartei 
locuitorilor de culoare 
este ilustrată de o de
clarație a primarului o- 
rașului, Dove-Myer 
Robinson, care a afir
mat că problema asi
gurării unei vieți ome
nești polinezienilor din 
Noua Zeelandă este in
solubilă.

CE INSEAMNA O COADA 
DE ȘOMERI

1 500 de muncitori de 
la șantierele navale 
„Upper Clyde Ship
builders” sint amenin
țați de a rămine șo
meri. După „Rolls- 
Royce” ți „Vechicle 
and General Insurance 
Co”, „Upper Clyde” 
este a treia mare în
treprindere engleză 
devenită falimentară 
in cursul acestui an.

Deși in ultimii ani, 
firma a concediat trep
tat peste 6 000 din cei 
13 800 de salariafi ai 
ei, in prezent ea a a-

juns in situația de a nu 
mai putea plăti sala
riile celor 7 500 de 
muncitori care au mai 
rămas, deși există co
menzi pentru aproxi
mativ doi ani.

In timp ce patronatul 
și-a manifestat fățiș 
intenția de a închide 
șantierele. muncitorii 
sint hotărîți să conti
nue lucrul.

Acum citeva zile. 400 
de reprezentanți ai 
muncitorilor au plecat 
la Londra pentru a de
termina guvernul con
servator să întreprindă

o acțiune de sglvare a 
șantierelor. Pină în 
momentul de față însă, 
guvernul nu a luat nici 
o hotărire. Exprimind 
nemulțumirea munci
torilor, unul din repre
zentanții lor. Jimmy 
Reid, a declarat că 
,.D-nul Heath (prim 
ministrul englez — 
n.r.) pare a fi un om 
care nu știe ce în
seamnă o coadă de 
șomeri. Mai mult 
încă, se pare că pro
blema nici nu-l in
teresează”.

Bl a H H EB a
O ploaie măruntă ne-a însoțit pe 

drumul din Newcastle, in Scoția. Am 
traversat mai intii „Border Country" 
— o regiune unde in decursul seco
lelor au avut loc multe înfruntări 
militare intre scoțieni și englezi. Șo
seaua trece pe lingă ruine cu rezo
nantă istorică, castele, minăstiri și 
biserici, fiecare evocind cite ceva din 
trecutul zbuciumat al acestei regiuni.

După ce tăiem fluviul Tweed (care 
a dat numele faimoasei țesături) in
trăm în zona Highland a Scoției. 
Ploaia deasă completează specificul 
acestei țări de legende și aventuri. 
Ești fascinat de istoria bogată a a- 
cestor păminturi. ca și de cromatica 
timpurilor și colinelor, pe care pasc 
nesfirșite turme de oi. de albastrul 
curat al lacurilor.

După un popas la „East Kilbride", 
ne-am oprit o zi în Glasgow, cetatea 
industrială a Scoției. Așezat pe 
fluviul Clyde, orașul a crescut 
și s-a dezvoltat o dată cu re
voluția industrială, devenind un im
portant centru al ramurilor siderur
gică. chimică, textilă. Se văd clădiri 
cu pereții înnegriți de fumul uzine
lor. hoteluri încălzite cu cărbuni 
(unul purtînd chiar numele persona
jului Ivanhoe), dar si multe construc
ții ridicate îndeosebi după război, pe 
locul hectarelor de locuințe mizere, 
de culoarea nămolului. împărțite in 
compartimente de una sau două că
măruțe în care era altădată cazată 
armata de muncitori, atrasă aici din 
lumea satelor o dată cu industriali
zarea capitalistă și aruncată in con
diții de viață inumane.

însoțiți de primarul orașului, vizi
tăm faimoasele șantiere navale de la 
Clydebank, unde s-au lansat primele 
vase cu aburi. In sala de recepție 
admirăm macheta marilor transocea
nice. de renume mondial — „Queen 
Mary", ..Queen Elisabeth" și „Queen 
Elisabeth II" Intrăm in șantier, unde 
intr-un zgomot asurzitor se finisează 
mai multe vase de mare tonaj, dar 
cu pescaj redus, care peste puțin 
timp vor brăzda apele canalelor, flu
viilor sau mărilor

Orașul nu are cîtuși de puțin un 
aspect atractiv De altfel, cu umorul 
ce le este propriu, scoțienii spun că 
„particularitatea lui cea mai valo
roasă este că poți ieși cu ușurință 
din Glasgow, scăpind reoede de el".

După ce am parcurs 65 de kilome
tri, am ajuns la Edinburgh, capitala

E Q n B H O
artei și culturii scoțiene, oraș de o 
mare frumusețe, denumit de altfel și 
„Atena Nordului". Aici, la sfîrșitul 
lunii august a fiecărui an, are loc 
un festival Internațional de muzică 
și teatru. Artera principală a orașu
lui este „Princes Street", care taie 
orașul de la est spre vest pe o lun
gime de peste un kilometru și jumă
tate — cu clădiri adăpostind 1 cuințe 
și magazine, birouri, muzee, cluburi, 
rinduite numai pe o parte ; in față 
se deschide perspectiva Castelului 
care definește imaginea orașului, di
fuzată larg prin intermediul cărților

De altfel, scoțienii și-au păstrat un 
parlament distinct pină în 1707, cind 
a fost semnat, de comun acord, „Ac
tul Unirii". Deseori se arată că ten
dințele ultrapuritane ale noii biserici 
scoțiene, care mergeau pînă la inter
zicerea celor mai nevinovate jocuri, 
la condamnarea dansului și chiar a 
kiltului — fusta tradițională a scoție
nilor — nu au făcut altceva decit 
să sistematizeze o anumită austeri
tate a temperamentului national. Dar 
în timp ce nobilii continuau să bea 
vinuri franțuzești și, pentru a scăpa 
de intoleranța presbiteriană, se in-

întîmplător el te îndeamnă să vezi 
căsuța albă in care s-a născut Burns 
sau, treci nd pe lingă Școala Regală 
din Edinburgh, să te oprești să des
cifrezi inițialele W. S., crestate pe 
ușa școlii și, care se spune, au fost 
înscrise chiar de Walter Scott pe 
cind era copil. Scoțienii se mindresc 
că din rîndurile lor s-au ridicat per
sonaje ca exploratorul David Li
vingstone. ca Jamess Watt, creator al 
mașinii cu aburi, Alexander Fle
ming, descoperitorul penicilinei ; ei 
au dat dinastia Stuarților și au 
creat întrecerile de golf. Și tre-

ITINERAR
SCOTIAN

poștale ilustrate sau al reproduceri
lor din manualele de geografie

Mindrie a orașului și a tuturor 
scoțienilor, Castelul a fost clădit cu 
multe secole in urmă, sub forma unei 
lortărete. la o înălțime de peste 10'3 
de metri si foi mind nucleul in jurul 
căruia s-a răsfirat orașul. Rezistind 
multor asedii. el păstrează impor
tante pagini din istoria Scoției, evocă 
numele unor regi legendari ca Dun
can și Macbeth, care s-au străduit să 
uniți c triburile locale Cu mindria 
nestinsă pentru trecutul lor, scoțienii 
țin să sublinieze că Scotia a cunoscut 
mult timr o civilizație superioară 
celei engleze. Astfel, ea avea deja 
trei universități întemeiate in secolul 
XV — Andrew. Glaskow. Aberdeen — 
la care se adaugă. In sec XVII, cea 
din Edinburgh in timp ce Anglia, pînă 
în sec. XIX avea doar două univer
sități.

dreptau tot mal frecvent spre Anglia, 
petrecînd acolo iarna și incredințind 
școlilor de acolo educarea copiilor 
lor, la baza scării sociale, în rindul 
celor nevoiași, apăreau oameni ca 
poetul țăran Robert Burns, apărător 
al umililor, cîntăreț elocvent al rezis
tenței împotriva puritanismului și 
ipocriziei calviniste. Mai mult decit 
in Walter Scott, scoțienii văd in Ro
bert Burns un exemplu al setei de a 
învăța, un personaj care, cu prețul 
unei încordări neobișnuite și al unor 
privațiuni dure, a condus atițla fii de 
țărani săraci scoțieni de la satul na
tal. la reușita In viața universitară, 
literară, socială

Este impresionantă grija pe care o 
manifestă scoțienii pentru a reliefa 
trăsăturile lor naționale, tradițiile lor 
seculare, atenția pe care o acordă te
zaurului cultural creat de-a lungul 
veacurilor, conservării cîntecelor, 
dansurilor și costumelor scoțiene. Nu

buie spus că dintre cei 15 prim- 
miniștri ai Marii Britanii din secolul 
nostru, nu mai puțin de șapte au 
fost scoțieni.

Scoțienii cu care ne-am intîlnit — 
muncitori, funcționari, studenți, con
ducători ai sindicatelor miniere, — ni 
s-au dezvăluit ca oameni de o caldă 
ospitalitate, de o veselie grefată pe 
fondul dirzeniei generate de condiții
le grele de viață, dar totdeauna mus
tind de umor, un umor sec. laconic, 
concentrind adesea întregul efect in
tr-un singur cuvint.

In această parte a țării, care se în
tinde pe două treimi din aceea a An
gliei, nu trăiesc decit cinci. milioane 
de oameni, adică abia a opta parte 
din populația Angliei. Climatul ne
prielnic și terenul nefertll care aco
peră o mare suprafață au făcut ca 
mulți scoțieni să ia calea emigrației 
pierind pină in S.U.A, sau In depăr
tata Australie. Am avut prilejul, in

tr-o seară, să ne întîlnim Ia Glas
gow cu comuniști și simpatizanți ai 
partidului comunist. Cei prezenți 
s-au prins in dansuri scoțiene, desfă
șurate pe muzică tradițională și ar 
cintat melodii sau cintece contempo
rane pe versuri, in vechiul dialect lo
cal, ale poetului național Hugh Mc 
Diarmid (membru al partidului co
munist). în care răzbăteau accentele 
dureroase, pline de nostalgie, ale ce
lor împinși de sărăcie departe de ca
sele lor.

In discuțiile cu localnicii, aceștia 
și-au manifestat atitudinea impo- 
triva regimului rasist de la Sa
lisbury și a vinzării de arme către 
Republica Sud-Africană. Șl aproape 
peste tot oamenii și-au vădit preocu
parea față de creșterea costului vie
ții. de adîncirea exploatării capita
liste. Căci, dificultățile cu care este 
confruntată acum economia britanică 
în ansamblu se reflectă și in Sco
ția. Concurența pe care o fac An
gliei un șir de țări mai tîrziu indus
trializate. modificările produse de re
voluția tehnico-științifică (introduce
rea firelor artificiale constituind un 
handicap pentru Industria linii, 
bumbacului), apariția noilor surse de 
energie care a determinat reducerea 
consumului de cărbune, necesitățile 
modernizării postbelice a industriei 
— s-au repercutat în primul rind a- 
supra nivelului de trai al oamenilor 
muncii, au concurat la creșterea pre
turilor într-un ritm ranid (43 la sută 
față de ianuarie 1960). In plus, există 
600 000 de șomeri, ziarele britanice 
neascunzind — cum se exprimă unul — ’ 
„marșul irezistibil al influenței șo
majului". La sfîrșitul anului trecut, 
în condițiile unor puternice greva 
muncitorești, V. Feahter, lider al sin- ' 
dicatelor britanice, declara : „Tn Ma
rea Britanie mai există încă sărăcie, 
mai persistă problemele celor cu sa
larii mici, ale pensionarilor. Deși 
sint necesare tot mai multe școli, 
spitale, clinici și locuințe. 100 000 de ' 
muncitori constructori doresc să ob
țină o slujbă, dar nu pot".

Acestea sînt numai citeva dintre 
problemele cu care sînt confruntate 
și masele populare din Scoția — a- 
ceastă țară fermecătoare. în care ele
mentul cel mal fascinant, de neuitat 
și generator de admirație îl consti
tuie, in mod Indiscutabil, locuitorii ei.

Ștefan ANDREI
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Plecarea tovarășului
Stane Dolanț

Vineri dimineața a părăsit Capj- 
4 ala, indreptlndu-<e «pre na trie, to
varășul Ska.- Dolanț, membru a) 
B,roulul Executiv al Prezidiului V- 
niur.il Comuniștilor d'.n Iugoslavia, 
care, la nvftația C 

p 1 Rom
noasd

Delegația Frontului de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO)

a părăsit Capitala
Delegația Frontului de Eliberare 

d'n Mozambic (FRELIMO), con
dusă de tovarășul Samora M. M.i- 
chel. președintele mișcării, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a făcut 
o vizita de prietenie in țara noastră, 
a părăsit Capitala vineri dimineața.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Armando Guebuza și Manuel 
dos Santos, membri ai Comitetului 

< Central și ai Comitetului Executiv 
•d FRELIMO. Salesio Teodore» și 
Sergio Vieira, cadre do conducere 
din FRELIMO.

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Ion Iliescu, membru su

pleant al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit vineri 

'Alegația de activiști ai Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condusă de 
Miloș Radoicin, secretar al Comitetu
lui regional ai Uniunii Comuniștilor 
din Voivodina. care a făcut o vizită 
in schimb de experiența in țara noas
tră.

La primire, care a decurs într-o at
mosferă cordiala, tovărășească, a par
ticipat Ilie Rădulescu. membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în timpul vizitei in țara noastră, 
delegația a avut convorbiri la C.C. al

Conferința Mondială 
a Energiei și-a încheiat 

lucrările
Vineri seara au lua* sfirșit lucră

rile celei de-a VIII-a Conferințe 
Mondiale a Energiei, reuniune știin
țifică de prestigiu, desfășurată sub 
înaltul patronaj al președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste Romania, Nicolae Ceaușescu. și 
al președintelui Consiliului de Mi
niștri. Ion Gheorghe Maurer.

Timp de patru zile, numeroși sa- 
v.inți și specialiști de renume, repre
zentanți a peste 5D dc țări, au efec
tuat un util schimb de experiență 
asupra celor mai importante proble
me legate de valorificarea resurselor 
energetice.

La ceremonia de închidere a con 
ferinței. Walker Cisler, președintele 
Consiliului Executiv Internațional, a 
elogiat activitatea desfășurată în 
fruntea Conferinței Mondiale de 
P. S. Neporojnii. ales președinte ds 
onoare al acestei organizații, și a 
dat citire rezoluției C.E.I. adresata 
guvernului și poporului sovietic, prin 
care se exprimă profunda durere 
pricinuită de moartea tragică a ce
lor trei cosmonauți sovietici ce și-au 
dat viața cu atita devotament pen 
tru cauza explorării spațiului extra
terestru, a progresului omenirii.

Mulțumind pentru condoleanțele 
exprimate. P. S. Neporojnii a spus 
intre altele : Țara noastră este în 
doliu și nu există nici o îndoială că 
toată lumea. întreaga omenire îm
părtășesc durerea și tristețea noas
tră.

El a predat apoî prerogativele pre
zidențiale noului președinte al Con
ferinței Mondiale a Energiei, Octa
vian Groza, ales în această înalta 
funcție de Consiliul Executiv Interna
țional.

în discursul său. Octavian Groza a 
arătat că va face tot posibilul pentru 
a răspunde importantei responsabili
tăți ce i-a fost încredințată. Vorbi
torul a adresat calde mulțumiri pre

R.S.F lu

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a lost salutată de tovarășii 
Paul Niculoscu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent. sccreuir al C.C. al P.C.R.. 
Vasile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C al P.C.R.. Ghlzela Vase și Ilie 
Radulescu, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., prof. Slanciu Stoian. secre
tar general al Lipii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și A- 
frica.

(Agerpres)

P.C.R.. Comitetul de Stat al Planifică
rii. Ministerul Finanțelor. Ministerul 
Muncii și Ministerul Industriei Chi
mice. a vizitat obiective economice și 
social-culturșale și a avut intilniri cu 
cadre de partid și de stat din Bucu
rești și din județele Argeș, Vilcea, 
Sibiu și Brașov. Delegația a vizitat, 
de asemenea, Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România.

în cursul zilei de vineri, delegația 
a părăsit Capitala, indreptlndu-se 
spre patrie.

(Agerpres)

ședintelui Consiliului Executiv In
ternațional, Walker Cisler, președin
telui Neooroinîi. secretarului general, 
Eric Ruttlcy, care au îndeplinit un 
rol esențial in pregătirea șj desfășu
rarea conferinței, ca și președinților 
și vicepreședinților celor cinci divi
ziuni ale conferinței.

Din partea Comisiei de. rapoarte, 
Vasile Nițu a înfățișat bilanțul ședin
țelor tehnice pe cele cinci diviziuni 
de specialitate. în cadrul cărora au 
fost susținute 234 de rapoarte tehnice 
și 271 intervenții, Întruchipând labo
rioasa activitate desfășurată de a- 
ceastâ reuniune.

Eric Ruttley, secretar general al 
Conferinței Mondiale a Energiei, a 
dat citire unei rezoluții prin care se 
exprimă gratitudinea pentru organi
zarea acestei conferințe, ținută sub 
înaltul patronaj al președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
al președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer. Tot
odată, se aduc mulțumiri Comitetului 
național român pentru modul cum a 
conceput și a organizat această se
siune cu o temă ce s-a dovedit de o 
mare actualitate pentru energeti- 
cieni.

Au mai luat cuvântul reprezentanții 
unor comitete naționale : E. Caneua 
(Argentina). N. Woodruff (S.U.A.), 
R. Marcovic (Iugoslavia), B. Bar- 
toszck (Polonia), precum și Andrew 
R. Cooper, președintele Conferinței 
Internaționale a Marilor Rețele 
Electrice.

★
Cu prilejul încheierii celei de-a 

VIII-a Conferințe Mondiale a Ener
gici, Consiliul Național Român a ofe
rit vineri seara, in sala de marmură 
a Casei Scinteii, o recepție în 
onoarea participanților la această 
reuniune.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI BIROULUI 
ADUNĂRII NAȚIONALE FRANCEZE 

O Întîlnirea cu tovarășul Ștefan Voitec 
© Dineu oferit de președintele M.A. N.

Momirii delegației Biroului Adunâ-
. , le 1 am > . c<-adusă de 

președintele Adunării, Achille Pereții, 
.al fâ< ui xim.ii dial ia’.1.1 o vizitii la 
Palatul M.A.N., unde s-au intilnit cu 
si, i.ai Volli’c. președintele Marii A- 
dunări Naționale

La in'ilnire. cure s-n desfășurat în
tr-o atmosferă cordialii, prietenească, 
au luat parte Ilie MurgulesOu, vice- 
pr. >edinte ol M.A.N., președintele 
Grupului parlamentar român pentru 
relații de prietenie Romiinia-Franța, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
M.A.N., Mihai Dalea. Traian Ionașcu 
și Aurel Vijoli, președinți de comisii

*
Vineri scara, președintele Marii 

\ iun.n i Naționale, ștefan Voitec, a 
oferit un dineu m cinstea delegației 
Biroului Adunării Naționale France
ze. condusa de preș dintele Achille 
Perei ti, care se află în vizită in țara 
noastră. la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Au participat Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al M..\,N., președinte
le Grupului parlamentar român 
pentru relații de prietenie Roinâ- 
nia-Franța, Gheorghe Necula. vi
cepreședinte al M.A.N.. Mihai 
Dalea. președintele Comisiei de 
politică externă a M.A.N., Constan
tin Stâtescu, secretarul Consiliului de 
Stat. Gheorghe Vasilichi și Traian 
Ionașcu, președinți de comisii ale 
M.A.N., Ion Mărgineanu, secretar al 
M.A.N., conducători de instituții cen
trale. academicieni, deputați.

Au luat parte, de asemenea, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, precum și Pietre Pelen, 
ambasadorul Franței la București.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, Ște
fan Voitec și Achille Peretti au 
rostit toasturi.

in evoluția ascendentă a tradițio
nalelor legături de prietenie stator
nicite intre popoarele noastre, mo
mente de importantă excepțională, 
ce vor rămîne înscrise pentru tot
deauna in cronica prieteniei româ- 
no-franceze, le-au constituit, fără în
doială. vizita făcută anul trecut in 
Franța de președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ- 
ma, Nicolae Ceaușescu. convorbirile 
cordiale pe cave le-a avut cu domnul 
Georges Pompidou. președintele 
Franței, ca și vizita cu larg răsunet 
a generalului de Gaulle in România 
— a spus președintele Marii Adunări 
Naționale — Ștefan Voitec.

Ca țară europeană, vital interesată 
in instaurarea unul climat de pace 
și bună înțelegere pe continentul nos
tru, a subliniat vorbitorul, România

*
Ambasadorul Franței la București 

a oferit vineri un dejun in onoarea 
delegației Biroului Adunării Naționa
le Franceze.

La dejun au luat parte Ștefan Voi
tec, președintele Marii Adunări Na
ționale, membri ai Biroului M.A.N., 
președinți de comisii permanente, 
deputați ai M.A.N.

*
In cursul după-amiezii de vineri,

Vizita președintelui
Adunării Generale a O.N.U.

Președintele celei de-a XXV-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.. 
Edvard Hambro, care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, se 
află in vizită in țara noastră, a fost 
primit vineri dimineața de Mircea 
Malița, ministrul invâțămîntului.

în cursul aceleiași zile, el a vizitat 
Centrul de informare al O.N.U. la 
București, unde a fost salutat de Sa
yed Abbas Chedid, directorul cen
trului.

Edvard Hambro a avut, de ase
menea. o intilnire cu conducerea A- 
sociației române pentru Națiunile 
Unite. La intilnire au participat 
prof. Mihail Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Asociației române pentru 
Națiunile Unite, prof. Grigore Gear 
mânu, vicepreședinte al Asociației 
de Drept Internațional și Relații In
ternaționale (A.D.I.R.I.). Adrian Di- 
rnitriu, secretar general al Asocia
ției Juriștilor din Republica Socialis
tă România, Nicolae Fotino, director 
științific al A.D.I.R.I.

După-amiazâ, la sediul A.D.I.R.I., 
președintele Adunării Generale a 
O.N^U, a ținut o conferință cu tema : 

permanente. Ion Mârgineanu. secretar 
.<1 M.A.N., deputați.

Au fost de față Pierre Pe.en. am
basadorul Franței la București.

Cu acest, prilej, membrii delegației 
a.i lui.'. cunoștință de unele asprei î 
aic a.tivltății parlamentarilor români, 
rksfășurali in scopul dezvoltării po
litice. economice și soclnl-culturale a 
Românii i. A avut loc. de asemenea, 
un schimb de opinii privind contri
buția parlamentarilor români și fran
cezi la dezvoltarea relațiilor du prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

*
militează in mod ferm pentru reali
zarea unei conferințe general-euro- 
pene, pentru promovarea unor rela
ții care să excludă forța și amenin
țarea cu forța in soluționarea pro
blemelor Internaționale.

Un real aport la îmbunătățirea cli
matului politic general, la apropierea 
ci..itre națiunile europene, ar putea 
aduce, după părerea noastră, convo
carea linei intilniri a parlamentari
lor europeni.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec. a toastai in să
nătatea președintelui Republicii Fran
ceze, Georges Pompidou, pentru con
tinua dezvoltare a Colaborării și prie
teniei dintre țările și popoarele noas
tre, dintre parlamentele român și 
francez.

Evocind vizita pe care a făcut-o 
In țara noastră in 1967, climatul de 
prietenie, simpatie și cordialitate cu 
care a fost intimpinat, președintele 
Achille Peretti a relevat progresele 
realizate de poporul român in dez
voltarea economiei, preocuparea 
constantă pentru progresul material 
si spiritual al omului. In continuare, 
vorbitorul a spus că francezii, ca și 
românii, vor pacea, aspiră in mod 
profund la liniște, vor să trăiască in 
independență și securitate Eforturile 
pe care le depunem oentru pace nu 
servesc numai Franței și României, 
ele sini in interesul Europei si. mai 
mult decit atit. in interesul întregii 
lumi.

Președintele Adunării Naționale 
Franceze a evocat apoi primirea fă
cută președintelui Nicolae Ceaușescu 
la Paris, subliniind semnificația deo
sebită a vizitei pentru evoluția rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
popoare.

în încheiere, el a toastat ridicind 
paharul in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru prosperi
tatea României, pentru prietenia 
franco-română.

delegația Biroului Adunării Națio
nale Franceze, in frunte cu pre
ședintele Achille Peretti. a vizitat 
noile cartiere de locuințe din Capi
tală și monumente social-culturale 
bucureștene.

Delegația a fost însoțită de Tudor 
Ionescu și Ioan Pop D. Popa, depu- 
lați ai M.A.N., precum și de Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței la Bucu
rești. (Agei*pres)

..Principiul suveranității și coopera
re?. internațională". Au fost de fată 
profesori universitari. cercetători 
științifici în domeniul relațiilor in
ternaționale. ziariști, membri ai 
A.D.I.R.I.

De asemenea, a fost prezent Sayed 
Abbas Chedid. directorul Centrului 
de informare al O.N.U. dc la Bucu
rești.

*
In onoarea președintelui celei de-a 

XXV-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.. Edvard Hambro. directorul 
Centrului de informare al O.N.U. la 
București, Sayed Abbas Chedid, a 
oferit un dineu.

Au luat parte Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Jean Livescu, rectorul Univer
sității din București, vicepreședinte 
al Comisiei Naționale a României 
pentru UNESCO. Mihail Ghelmegea
nu, vicepreședinte al Asociației ro
mâne pentru Națiunile Unite, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri a plecat spre Moscova le- 

legația Direcției Generale pentru Tu- 
li'.ni Internațional de pe lingă Con
siliul de Miniștri al Uniunii Sovie
tice care a făcut o vizită in țara nons-

Tn încheierea vizitei, hi Ministerul 
Turismului fi fost semnat un proto
col care prevede dezvoltarea in con
tinuare a schimburilor turist’cc între 
Republici Socialist.» România .și U- 
niunixt Sovietică.

Din partea româna, protocolul a fost 
semnat de Ilie Voicu. prim-adjunct 

ministrului turismului, iar din par
tea sovietică de A. V. Rlabinin. 
prim-ad junH al șefului Direcției 
Generale pcnlru Turism Internațio
nal de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al Uniunii Sovietice.

*
O delegație a Uniunii Centrale a 

Cooperative lor de Consum, condusă 
de Francisc Țapoș. vicepreședinte al 
uniunii, a plecat vineri dimineața 
in Republica Populară Chineză intr-o 
vizită ele documentare.

★
O delegație a Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de Gheorghe Stoica, secretar 
a! C.C. al U.T.C.. a părăsit vineri 
Capitala, îndreptindu-se spre Alger, 
pentru a participa, la invitația Tine
retului Frontului dc Eliberare Națio
nală, la festivitățile consacrate săr
bătorii naționale a tineretului și Zi
lei independentei Algeriei.

★
Intre Ministerul Transporturilor și 

Telecomunicațiilor și Departamentul 
Transportului din S.U.A. a fost sem
nat un Memorandum privind coope
rarea in cercetarea științifică. Potri
vit înțelegerii survenite, organele de 
resort din România și Statele Unite 
vor coopera prin schimb de infor
mații și documentații tehnice și vor 
efectua cercetări in vederea îmbună
tățirii sistemelor și metodelor de ex
ploatare a mijloacelor de transport 
feroviare, rutiere și aeriene

★
Ministrul adjunct al Uniunii Coope

rativelor din statul Lagos-Nigeria, 
Mike Odubanjo, care a făcut o vizită 
in țara noastră, a părăsit vineri di
mineața Capitala. Oaspetele a avut 
întrevederi cu președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești, Ilie Alexe. cu reprezentanți 
ai conducerii întreprinderii de comerț 
exterior ICECOOP, a vizitat unități 
de producție ale cooperației mește
șugărești.

La încheierea vizitei.- Mike Odu
banjo și Staicu Spătaru, directorul 
general al ICECOOP, au semnat un 
protocol cuprinzind principiile de 
bază ale cooperării economice și teh
nice de producție intre Uniunea Coo
perativelor din Lagos și UCECOM.

★
Institutul Român pentru Relațiile 

Culturale cu Străinătatea a organizat 
vineri o seară culturală consacrată 
apropiatei sărbătoriri a Zilei națio
nale a Republicii Venezuela.

La manifestare au asistat Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte ai 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultura, ziariști, un nu
meros public.

A participat, de asemenea. Amry 
Touvon Lugo. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Venezuela la 
București.

Cu acest prilej,. Constanța Stavara- 
fche, ecdndhdiSt principal la Mi niște- , 
rul Comerțului Exterior, a împărtășit 
impresii din călătoriile sale în Ve
nezuela.

Au fost prezentate filme docu
mentare.

★
Continuindu-și călătoria in țara 

noastră, ministrul comerțului din 
Grecia, Spyros Zappas, a vizitat vi
neri dimineața Rafinăria de la Brazi. 
După un scurt popas la castelul Peleș 
din Sinaia, oaspetele a plecat spre 
Brașov, unde a vizitat cartiere de 
locuințe și împrejurimile orașului.

Seara, ministrul grec a participat 
la un dineu dat in onoarea sa.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 2 IULIE 1971 :
Fond general dc premii : 1 095 230 

lei din care 64 439 lei report.
Extragerea 1 : 14 08 3 90 31 29 84 

38 11.
Fond dc premii: 565 670 lei din 

care 64 439 lei report categ. I.
Extragerea a II-a : 30 44 10 39 72 

42 4.
Fond de premii : 529 560 lei.

Premiile Cuinitiituliii de Stat 
pentru Cultură și Artă decernate 
pentru lucrările de literatură 

și de artă plastică 
realizate in cadrul 

aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român

Consiliul Comitetului dc Stal pen
tru Cultură și Artă in ședința din 
30 iunie a.c. pe baza propunerilor 
unor jurii largi, compuse din perso
nalități marcante ale culturii și ar
tei, specialiști, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații pro
fesionale și obștești, a hotărit să a- 
corde in cinstea aniversării semi
centenarului Partidului Comunist 
Român următoarele premii pentru 
cele mai valoroase lucrări de litera
tură beletristică și literatură social- 
politică, apărute in perioada 1 iulie 
1970 — 31 mai 1971, precum și pen
tru lucrările de artă plastică și deco
rativă de înaltă valoare prezentate 
in cadrul expozițiilor organizate cu 
prilejul sărbătoririi semicentenaru
lui Partidului Comunist Român.

I. ÎN DOMENIUL LITERA
TURII BELETRISTICE Și CRI
TICII LITERARE S-AU ACOR
DAT URMĂTOARELE PREMII:

PREMII SPECIALE :

— Acad Zaharia Stancu. pentru 
volumul de poezii ..Cintec șoptit", — 
Acad. Alexandru Philippide, pen
tru volumul de eseuri ..Considera
ții confortabile", — Nagy Istvan, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, pen
tru volumul de proză „Cum va fi"

Pentru proză
AI. Ivasiuc. ..Păsările" : Pop Si- 

mion. ..Ploaia bleu" ; Petru Popescu. 
„Dulce ca mierea e glontul patriei"; 
Titus Popoviei. ..Moartea lui Ipu

Pentru poezie
Al. Ar.di’țoiu, „Simetrii" : M. Be- 

niuc, „Etape" ; Emil Botta, „Ver
suri" : St. Augustin Doinaș, „Altei* 
ego" : Ion Gheorghe. „Mai mult ca 
piinșiil" '

Pentru criticăr eseistică 
și istorie literară

Mircea Anghelescu, „Preromantis- 
mul“ : N. Balotă, „Labirint" : Șer- 
ban Cioculescu, „Meridiane france
ze" ; C. Ciopraga. „Literatura româ
nă 1900—1920" ; Franz Lienhard, 
„Oameni și timpuri"

S-a acordat o mențiune specială 
lucrării „Aveam 18 ani" de Ecaterina 
LăzSr. revelator document de viată 
din lupta ilegală si antifascistă a 
p.c.n.
în domeniul lucrărilor social- 

politice s-au acordat 
următoarele premii :

G. Icnită. „P.C.R. și masele popu
lare" ; Gali Erno, „Idealul promete'c";
I. Rarchmuth. „Teorie si practică in 
domeniul preturilor" ; Al Roșea. 
„Metode și tehnici experimentale in 
psihologie" ; I. Vintu și colectiv, 
„Organele administrației de stat in 
Republica Socialistă România".

II. ÎN DOMENIUL ARTELOR 
PLASTICE Șl DECORATIVE

Pentru pictură 
(13 premii ex-aequo)

Albani Constantin, pentru lucrarea 
,.50 de eni" : Almășanu Virgil. 

pentru lucrările . „Prietenie" sl 
„Domnul Tudor" : Blendea Con
stantin, pentru lucrarea ..Tudor Vla- 
dimirescu și pandurii" ; Brădean 
Traian, pentru lucrările „Doftana‘, 
„Ștefan Gheorghiu" și „Mihail Ch, 
Bujor" ; Clucurencu Alexandru, pen
tru lucrarea „13 Decembrie 1918" ; 
Covaliu Brăduț, pentru lucrarea „Ul
timul drum al luptătorului" ; Ghiață 
Dumitru, pentru lucrarea „Peisaj" ; 
Kovacs Zoi tan, pentru ; lucrarea ..A- 
mintiri" (prezentată in cadrul expo
ziției de la Cluj) : Năpăruși Grigo- 
rescu Gcorgeta, pentru lucrările ..l 
Mai" și „Spații verzi" ; Piliuță Con
stantin. pentru lucrările „Grivița 33“* 
și „Tipografie ilegală" : Mihai Rusu, 
pentru lucrările „Pregătirea tinerelu
lui pentru apărarea patriei" și „Gin- 
duri de viilor" : Sălișteanu Ion. pen
tru lucrarea „Lupeni 1329“ : Schreiber 
Friedcrich, pentru lucrările „Căderea 
coroanei", „Naționalizarea" (prezen
tată în cadrul expoziției din Timi
șoara) și .'.Reformă" (prezentată in 
cadrul expoziție» din Timișoara).

Pentru sculptură 
(9 premii ex-aequo)

Apostu Gheorghe. pentru lucrările 
„Victorie" si „Recoltă" ; Cocea Ma
ria. pentru lucrarea „Victorie" : Con- 
diescu Ion. pentru lucrările „Partizan 
căzut" și „Dobrogeanu Gherea" ; 
Corceseu Naum. pentru lucrarea ,.E- 
roism“ ; Eberweim Anton, pentru lu
crarea „în memoria celor căzuti" ; 
Gergely Ștefan, pentru lucrarea „Cap 
de răscoală — Horia" : Vasilescu 
Paul. Dcntru lucrările „V I. Lenin" 
si ..Victorie*’ : V;da Geza. pentru lu
crarea „Sfatul bătrânilor" ; Vlasiil 
Ion. pentru lucrarea „1907"

Pentru grafică 
(9 premii ex-aequo)

Baciu Constantin, pentru lucrările 
„Manifestație", „23 August 1944“ șt 
„După grevă" ; Chirnoagă Marcel, 
p.efițfu lileA^fle. „Pfrfriint și oameni"/ 
..Serbare4*' și „Belșug" ; Dobrian Va
sile, pentru lucrările „Paralele I", 
..Paralele II" si „Paralele IU" ; 
Donca Ion pentru lucrarea „Cro
nică" : Feszt Ladislau, pentru lucră
rile „Aniversare", ..In ilegalitate" sl 
„Construim viitorul" : Fritz Karola. 
pentru lucrările „Ne intrecem cu 
timpul" și ..Automatizare" (prezen
tată in cadrul expoziției de la Timi
șoara). Ivancenco Gheorghe, pentru 
lucrările „Munca", „Progres" șl 
„Luptă" : Kazar Vasile. pentru lu
crările „Spumele vînturilor" si „Cio
burile umbrei" : Petrascu Mariana, 
pentru lucrările din ciclul „Barajul 
de la Porțile de Fier", „Baraj II“, 
„Baraj IV" și „Pauze".

Pentru artă decorativă 
(6 premii ex-aequo)

Alexie Lazăr Florian, pentru lu
crarea „Victorie" : Badea Costel, 
pentru lucrarea „Coloană omagială" ; 
Balotă Ileana pentru lucrările „E- 
vocări" „Instantaneu" (prezentată tn 
cadrul expoziției de la Cluj) și „Mi- 
grație" (prezentată in cadrul expo
ziției de la Cluj) ; Ciubotaru Florin, 
pentru lucrarea „Laudă omului" ; 
Ghiață Aurelia, pentru lucrările 
„Unire. 1859". „Aniversare" și „Tu
dor" ; Podeanu Mimi, pentru lu
crarea „Vis Împlinit".

DESCHIDEREA TABEREI 
REPUBLICANE DE PIONIERI 

DE EA SAEIȘEE
Vineri după-amiazâ a avut loc des

chiderea taberei republicane de pio
nieri și școlari de la Săliște, județul 
Sibiu Tabăra găzduiește in această 
primă serie peste 350 de purtători ai 
cravatelor roșii, component! ai cehi; 
pelor reprezentative de radioamatori 
din toate județele țării. Ei se vor în
trece in cadrul celei dc—a doua ediții 
a concursului republican organizat 
de Consiliul National al Organizației 
Pionierilor in scopul stimulării miș
cării de radioamatori in rîndul co
piilor.La festivitatea de deschidere a ta
berei au participat conf. univ. Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliului 

■' Național a! Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului invățâmintu- 
lui. precum și reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ai 
Consiliilor Național și județean al 
Organizației Pionierilor.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de <. 5 

al 6 iulie a_c. In țară : Vreme răcoroa- 
kă la început, apoi in Încălzire. Cerul 
va H variabil. Vor c&dea averse locale 
de ploaie, mal ales in zonele de deal 
și munte. Vintul va sufla slab, pini 
la potrivit, predomlnind din sectorul 
vestic Temperaturile minime vor £1 
cuprinse între 6 ți 18 grade, tar maxi
mele Intre 17-77 de trade mal ridicate 
»a sflrsitul intervalului. In București . 
vreme răcoroasă la început, apoi m 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vor că
dea plo1 de scurtă durată m primele 
z le Vlnt slab, pînă la -potrivit. Tem
pera tura In creștere ușoarfi.
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Sportivi români in întreceri internaționale
ATENA : Balcaniada de tir

în capitala Greciei a început cam
pionatul balcanic de tir la arma de 
vinătoare. în proba de talere arun
cate din șanț, țlntașii români au re
purtat o dublă victorie : la indivi-, 
dual, prin Gheorghe Florescu, și pe 
echipe. Selecționata română a reali
zat 538 puncte, fiind urmata de re
prezentativele Greciei și Turcic-i.

In aceeași probă. Ia feminin, pe 
primul loc s-a clasat Reli Vezeanu 
(România).

BUCUREȘTI: Pentatlon 
modern și ciclism

• Concursul internațional de pen
tatlon modern, care se desfășoară în 
Capitală, a continuat cu proba de 
scrimâ, ciștigată de V. Sileaghin 
(U.R.S.S.) — 1 082 puncte, urmat d'-‘ 
Kreajev (U.R.S.S.) — 1 041 puncte și 
Spirit a (România) — 1 000 puncte. 
După două probe conduce Sileaghin 
(2 182 puncte), urmat de Kreajev 
(1 996 p), Spirlea (1 995 p), ceho
slovacul Bartu (1901 p) și america
nul Driscoll (1 3’6 p).

• Pe velodromul Dinamo din Ca
pitală a început ieri concursul ciclist 
interna.innal oentru cupa ziarului 
„Sportul". Participă pistarzi din Bul
garia. Cehoslovacia, Ungaria și Româ
nia. Proba de urmărire individuală 
a revenit lui Constantin Gontea. cro
nometrat pe 4 000 m cu timpul de 
5'13 ’5/10. La viteză, primul s-a cla
sat Stefan Leibner.
LONDRA: Wimbledon'71
Ieri s-au disputat primele finale 

ale celui de-al 85-lea turneu inter

național dc tenis de la Wimbledon. 
La simplu femei, tinăra australiană 
Evonne Goolagong (19 ani), a furni
zat o mare surpriză, învingind-o in 
numai 63 de minute cu 6—4, 6—1 pe 
Margaret Court (Australia), cîștigă- 
toarea de anul trecut. în finala pro
bei de dublu bărbați, cuplul austra
lian Laver, Emerson a întrecut cu 
4—6. 9—7, 6—8, 6—4, 6—4 perechea 
americană Ashe, Ralston.

în sferturile de finală ale probei de 
dublu mixt, cuplul ilie Năstase 
(România)—Rosemarie Casals (S.U.A.) 
a învins cu 6—3. 6—2 pe Hank Irving 
(Rhodesia)—Helen Gourlay (Austra
lia).

ISTANBUL : Cicliștii - 
protagoniști în „Turul 

Turciei"
Turul ciclist al Turciei a continuat 

cu desfășurarea etapei a 6-a pe tra
seul Kutahva—Esklșehir (80 km). A 
fost o etapă scurtă și rapidă. în care 
La sprintul final s-au impus din nou

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Cu ocazia concursului internațio

nal dc motociclism de la Assen (O- 
landa), contind pentru campionatul 
mondial, italianul Giacomo Agostini 
(pe o motocicletă „M.V. Agusta") a 
terminat învingător la clasele 350 
cmc și 500 cmc si conduce in clasa
mentele campion riului mondial cu 
45 și, respectiv, CO de puncte. 

rutierii români. Primul a trecut linia 
de sosire Vasile Sclejan, urmat in 
ordine de Constantin Ciocan, turcul 
Rifat Caliskan si bulgarul Gheorght 
Odrinskd, în clasamentul general in
dividual conduce Constantin Ciocan, 
cu un avans de circa 5 minute.

ECHIPELE DE HANDBAL 
LA „TROFEUL 
IUGOSLAVIEI"

în ziua a treia a turneului interna
țional de handbal dotat cu „Trofeul 
Iugoslaviei" s-au înregistrat urmă
toarele rezultate ' femiuin : România 
— Iugoslavul (B) 25—10 (9—8) ; R. D. 
Germană — Ungaria 15—10 (9—5) ; 
Cehoslovacia — Polonia 12—11 (7—7) ; 
U.R.S.S. — Iugoslavia (A) 13—9
(9—4) ; masculin • România — Iugo
slavia (B) 10—10 (7—7) : se
lecționata orașului Rijeka — Unga
ri o 11—10 (i—4) • Soania — Olanda 
16—12 (9—4) ; Cehoslovacia — Iugo
slavia (A) 17—14 (9—8).

CICLISM. După 6 etape în tu
rul ciclist al Franței continuă să con
ducă belgianul Eddy Merckx, secun
dat la 26” de compatriotul său Van 
Springel. Cele două semietape de 
ieri care s.u curtat caravana de la 
Roubaix, prin Amiens, la Le Tou- 
quet (in total 260 km), au fost câști
gate de belgianul Leman și, respec
tiv, italianul Simonetti.

AUTOMOBILISM

„Raliul României*1 
in plină desfășurare

Aseară, la ora 20, de pe platoul 
din fața Hotelului Intercontinental 
București, s-a dat startul in „Raliul 
României", competiție contind pentru 
campionatul național de raliuri auto
mobilistice, organizată de A.C.R. in 
colaborare cu revista „Autoturism". 
Ia cursă se află la această oră doar 
echipajele de avansați. începătorii 
urniind să pornească in întrecere 
astăzi după amiază (ora 17,30), de la 
Cimpulung Muscel. Traseul — destul 
de lung (peste 2 200 km) — va ti 
parcurs Iară intrerupere ziua și noap
tea, automobiliștii avind de trecut 
între timp și citeva examene deosebit 
de dificile (probele speciale de vi
teză în coastă) in zone ca Dragosla- 
vele, Gheorghieni, Cheile Bicazului. 
Fundata, Piriul Rece etc. Printre 
principalii candidați la locurile frun
tașe se numără Eugen lonescu- 
Cristea, Aurel Puiu, L. Borbely, I. 
Girjoabă. frații Morase etc. Unul din
tre echipajele cu destule șanse este 
și cel format din tînărul clujean To- 
may Zoltan și experimentatul auto
mobilist bucureștean Florin Popescu
— pe o mașină R 8 Gordini (nr. de 
concurs 22). In cursul dimineții de. 
astăzi, automobiliștii vor trece prin 
Piatra Neamț (ora 7,34), Bicaz (8,25), 
Gheorghieni (8.54), Miercurea Ciuc 
(9,42), Moeciu (11,33), 'Rucăr (11.59), 
Cimpulung (12,21). De aci, după o 
pauză de 4 ore, cursa va ti reluată 
spre Rîșnov, Brașov, Tg. Mureș, 
Gheorghieni, Tg. Neamț, Bicaz, 
Miercurea Ciuc și retur prin Cimpu
lung— Tirgoviște la București. Sosirea
— miine in Piața Scinteii (ora 9,15),

PENTRU AMATORII 
DE PRONOSTICURI SPORTIVE

Concursul „Pronosport" nr. 27. de 
miine, 4 iulie, cuprinde meciuri din 
prima etapă a „Cupei de vară", com
petiție in care apar echipe din divi
ziile B și C. Amatorilor de prono
sticuri fotbalistice le prezentăm 
citeva date, in legătură cu meciu
rile din program.

I. S.N. OLTENIȚA — DUNĂREA 
GIURGIU. Cele două divizionare B 
s-au intilnit de mai multe ori. In 
Campionatul recent încheiat. Dună
rea a „mers" mai bine decit S.N.O. 
Totuși, pronostic : X.

II. PORTUL CONSTANȚA — E- 
LECTRICA CONSTANȚA. Un derbi 
local, in care de regulă dispar dife
rențele de valoare dintre echipe. 
Pronostic : X.

III. l.M.U. MEDGIDIA - CI
MENTUL MEDGIDIA. Activind in 
aceeași serie a diviziei C. I.M.U.M. 
și Cimentul iși cunosc bine calitățile 
și defectele in joc. Pronostic : l.
2. X.

IV. CARAIMANUL BUȘTENI - 
I.R.A. CIMPINA. Echipe de divizia 
C, t’âcînd insă parte din serii dife
rite, care nu se prea cunosc. Poziția 
din clasament este aproximativ a- 
ceeași : Pronostic : 1.

V. PROGRESUL BRAILA - DA
CIA GALAȚI. Brăilenil sint mari 
favoriți nu numai pentru că joacă 
acasă, ci și pentru că in campionatul 
trecut ei au dovedit o formă destul 
de bună. Pronostic : 1.

VI. F.C. GALAȚI - UNIREA TRI
COLOR BRAILA. în acest meci, 
gălățenii au prima șansă. Oaspeții 
vor încerca, totuși, să scoată un re
zultat cit mai onorabil. Pronostic : L

VII. CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
— VICTORIA ROMAN. In mod nor
mal, pentru fotbaliștii pietreni acest 
meci nu ridică probleme. Pronostic i 
1.

VIII. M1NOBRAD VATRA DOR- 
NEi - FORESTA TALTICENI. Pri
vit prin prisma pozițiilor ocupate in 
clasament (ambele echipe activează 
in aceeași grupă a diviziei C), me
ciul apare ușor pentru cei de la Fo
rests — locul 6, cu 32 de puncte, 
față ue locul 13 cu 26 de puncte. To
tuși. terenul propriu trebuie luat in 
seama. Pronostic : X.

IX. RARAUL CIMPULUNG — MI
NERUL GURA HUMORULUI. Gaz
dele au prima șansă, ceea ce nu în
seamnă că oaspeții se pot considera 
dinainte învinși. Pronostic : 1. X.

X. TEXTILA BUIIUȘI — TROTU- 
ȘUL. Echipe dc valori apropiate. Un 
ușor avantaj are parcă formația gaz
dă. Pronostic : X, 1.

XI. MINERUL COMANEȘTI — 
PETROLUL MOINEȘTI. Două echipa 
eare au terminat destul de bine cam
pionatul diviziei C. Pronostic : 1.

XII AUTOMOBILUL bOCȘAN! - 
METALUL BUZĂU. Buzoienii păs
trează suficiente speranțe că vor 
debuta cu o victorie in „Cupa de 
vară". în ciuda faptului că joacă in 
deplasare in compania unei echipa 
bine susținute de publicul spectator. 
Pronostic : 2, X.

XIII. OLIMPIA RÎMNICU-SARAT
— ȘOIMII BUZĂU. Prima echipă are 
de partea sa terenul și publicul 
propriu, cealaltă contează pe efica
citatea deosebită demonstrată In 
campionat. Pronostic : 1, 2,

niur.il


viața internațională___

Molta. Zeci de mi de adepti ai Partidului laburist demonstrind pe stră
zile orosului Floriono, in sprijinul politicii noului guvern al Maltei, care 

este îndreptată spre înlăturarea prezenței N.A.T.O. in insulă
Telefeto : A. P. — Agerpres

„UN IMPORTANT PAS ÎNAINTE PE CARE 
S.U.A. NU POT SĂ L NESOCOTEASCĂ"

PIAȚA COMUNĂ

Tentativă nereușită 
de soluționare 

a diferendumului 
monetar

BRUXELLES 2 (Agerpres). — După 
două zile do dezbateri furtunoase pe 
marginea unor probleme monetare, 
miniștrii economiei și finanțelor din 
cele șase țâri membre ale Pieței co
mune au părăsit vineri Bruxelles-ul 
fără să fi ajuns la vreun acord. Mi
nistrul de finanțe al Olandei. Hen
drik Witteveen, a afirmat intr-o con
ferință de presă, că eșecul convor
birilor s-a datorat „refuzului dele
gației vest-germane de a accepta mă
surile de control asupra afluxului de 
eurodolari in țările C.E.E. și de a 
restabili o paritate fixă a mărcii". 
Respingind aceste măsuri, formulate 
de Comisia C.E.E. și aprobate de cei
lalți parteneri, ministrul economiei și 
finanțelor vest-german. Karl Schiller, 
a propus lărgirea marjei de fluctua
ție a cursului monedelor „celor șase" 
in raport cu dolarul american. Su
gestia lui Schiller nu a fost accepta
tă. în cuvintul său, ministrul fran
cez al economiei și finanțelor, Valery 
Giscard d’Estaing, a insistat asupra 
necesității ca. mai intii, să se revi
nă la o paritate fixă a mărcii vest- 
germane și. numai după aceea, să 
se treacă la lărgirea marjelor de 
fluctuație a monedelor comunitare 
și. in ori«*e caz. intr-o măsură mult 
mai mică decit preconizează guver
nul de la Bonn.

BELGRAD

ANIVERSAREA
POPOARELOR

BELGRAD 2 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că la Belgrad 
a avut loc, vineri seara, o adunare 
festivă consacrată celei dc-a 30-a 
aniversări a insurecției popoarelor 
Iugoslaviei. La adunare au luat parte 
președintele R.S.F. Iugoslavia. IosId 
Broz Tlto. delegații din toate repu
blicile și regiunile țării, reprezen
tanți al Skupștinei Federale și ai Ve-

INSURECȚIEI 
IUGOSLAVIEI 

cei Executive Federale, membri «I 
Consiliului Federației, membri ai 
conducerilor organizațiilor social-po- 
litice.

Despre importanța acestui jubileu 
a vorbit Marian Țvetkovici, pre
ședintele .Comitetului pentru organi
zarea aniversării, președintele Co
mitetului federal al Uniunii Asocia
țiilor luptătorilor din războiul de eli
berare națională al Iugoslaviei.

Uniunea stîngîi — axa strategiei 
Partidului Socialist Francez

— declară Francois Mitterand

MOSCOVA

Funeraliile
celor trei eroi

REACȚII IN STATELE UNITE LA NOUL PLAN DE PACE AL 
GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Associated 
Press. Casa Albă a declarat, la 1 iu
lie. că noul plan de pace al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, expus joi 
la conferința cvadripartită de la Paris, 
cuprinde „atit elemente pozitive cit și 
elemente inacceptabile pentru ea". 
Ronald Ziegler, secretarul de presă al 
Casei Albe, prezentind această reac
ție, nu a dezvăluit care elemente sint 
considerate de Washington pozitive și 
care sint „inacceptabile". El a preci
zat că poziția de negocieri a S.U.A. 
va fi făcută cunoscută la conferința 
de la Paris. Ziegler a ținut, insă, să 
reafirme cunoscuta poziție a Admi
nistrației de sprijinire a actualului 
regim de la Saigon.

Pe de altă parte, agențiile ameri
cane de presă menționează că nume
roși congresmeni, atit democrați cit și 
republicani, au apreciat favorabil pro
punerile G.R.P. Liderii! republicandin

Senat.. Hugh Scott, de pildă, le consi
deră ca foarte încurajatoare. „Va tre
bui acum, a spus el, să ne angajăm 
serios in negocieri". în opinia lideru
lui republican din Camera Reprezen
tanților. Gerald Ford, propunerile o- 
feră o bună perspectivă pentru nego
cieri. în același timp, senatorii Geor
ge McGovern și Mark Hatfiled au fă
cut cunoscut că, dacă Administrația 
va respinge și noile propuneri ale 
G.R.P.. ei vor depune in Senat un 
proiect de rezoluție prin care toate 
fondurile necesare continuării răz
boiului să fie suprimate.

Comentind propunerile G.R.P., zia
rul ..New York Times" consideră că 
,.ele ar putea netezi calea unei stră
pungeri la tratativele de pace. Propu
nerile, scrie ziarul, reprezintă, intr-a
devăr. un important pas înainte, pe 
care guvernul S.U.A. nu-și poate per
mite să-l nesocotească. Acest prilej 
trebuie folosit imediat".

Comunicat 
iugoslavo-cambodgian

BELGRAD 2 (Agerpres). — La Bel
grad a fost dat publicității comuni
catul comun cu privire la vizita ofi
cială de prietenie efectuată în Iu
goslavia de ministrul de externe al 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, Sarin Chhak. în 
cursul convorbirilor, se arată in co
municat, părțile s-au pronunțat pen
tru instaurarea in relațiile dintre sta
te a principiilor independenței, suve
ranității. dezvoltării libere și colabo
rării. Ele au condamnat extinderea de 
către Statele Unite a războiului in In
dochina și au subliniat necesitatea 
retragerii depline și necondiționate a 
trupelor S.U.A. și ale aliaților aces
tora din Asia de sud-est.

Iugoslavia și-a reafirmat sprijinul 
pentru eforturile Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
și pentru propunerile din 23 martie 
1970 ale prințului Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, privind restabili
rea independenței, păcii, neangajării 
și integrității teritoriale ale Cambod
giei.

PARIS 2 — Corespondentul Ager
pres, P. Diaconescu, transmite : 
Francois Mitterand. secretar generai 
al Partidului Socialist Francez, a de
clarat, in cadrul unei conferințe de 
presă, că in prezent „începe lupta 
hotârită pentru schimbarea majori
tății in Franța". El a adăugat că 
„pentru partidul socialist, bătălia ale
gerilor legislative este deschisă, ori
care ar fi data la care se vor ține 
acestea".

Referindu-se la relațiile cu Parti
dul Comunist Francez. Mitterand a 
spus că „axa strategiei partidului 
socialist este uniunea stângii, care a 
devenit realitate o dată cu alegerile 
prezidențiale din 1965". El a arătat, 
in continuare, că relațiile dintre for
mațiunile stingii s-au dezvoltat cu di
verse prilejuri, printre care alegerile 
legislative din 1967 și 1968 și acordul

intervenit jn decembrie 1970. „Orien
tarea politică exprimată in moțiu
nea votată de Congresul unității so
cialiste, a declarat vorbitorul, pre
vede, in special, ca relațiile partidu
lui socialist cu partidul comunist sâ 
•se organizeze in jurul unor acțiuni 
comune in țară. în cadrul Parla
mentului și prin discuții cu caracter 
programatic". El a anunțat că in șe
dința sa din 10 iulie, Comitetul de 
direcție al P.S.F. va răspunde între
bărilor care au fost puse la 4 iulie 
de către Comitetul Central al P.C.F. 
O delegație a partidului socialist va 
intilni. pe de altă parte, o dele
gație a partidului comunist la în
ceputul săptăminii viitoare și va pro
pune punerea la punct a unui plan 
de activitate pentru apărarea liber
tăților publice.

PENTRU DEZVOLTAREA COLABORĂRII

• Comunicat

AUSTRIA Importante succese obținute de P. C. Japonez

SOFIA 2 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei în Bulgaria a subse
cretarului de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe a] Greciei, Christos 
Xanthopoulos-Palamas, a fost dat 
publicității un comunicat comun. 
Părțile constată cu satisfacție evolu
ția pozitivă a relațiilor dintre Grecia 
și Bulgaria, după anul 1964. Ele con
sideră că există condiții pentru dez
voltarea viitoare a legăturilor eco
nomice. tehnico-științifice, turistice 
și culturale și au căzut de acord să 
creeze un comitet mixt la nivel gu
vernamental pentru colaborarea eco
nomică, industrială și tehnico-știin- 
țifică.

Bulgaria și Grecia, se subliniază în 
document, declară că iși vor aduce 
contribuția la dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate și colaborare 
intre toate statele din Balcani și că 
vor sprijini toate măsurile care ar

colaboră- 
Ele iși 
transfer-

bulgaro - grec
putea duce la dezvoltarea 
rij intre statele balcanice, 
exprimă convingerea că
marea Balcanilor intr-o zonă a unei 
păci sigure și stabile, intr-o zonă a 
înțelegerii reciproce și colaborării, 
corespunde nu numai intereselor tu
turor popoarelor din Balcani, dar și 
intereselor păcii și securității in Eu
ropa. Convocarea conferinței gene- 
ral-europene in problemele securită
ții, se arată in comunicat, va con
tribui la consolidarea păcii și secu
rității pe continent. Bulgaria și Gre
cia iși reafirmă fidelitatea față de 
principiile respectării independenței, 
integrității teritoriale, neamestecului 
in treburile interne, egalității în 
drepturi, coexistenței pașnice a sta
telor cu sisteme sociale diferite, res
pectului reciproc și rezolvării tutu
ror problemelor litigioase pe cale 
pașnică.

Spre o „mică coaliție": 
socialiști-liberali?

5

Disputele care pun față in față, in 
acest moment, cele două mari par
tide austriece seamănă in mare cu 
o competiție de șah. „Partida" în
cepută in martie 1970. după victoria 
electorală a partidului socialist și 
eșecul partidului populist, a ajuns sa 
Le apreciată acum, după un termen 
șahistic, la un „pat". Această stare, 
declara marți cancelarul Bruno 
Kreisky. trebuie oricum depășită. 
(După cum este cunoscut, partidul 
socialist susține că in cele mai im
portante probleme majoritatea par
lamentară împiedică guvernul să 
lucreze). Fără a preciza in ce mod 
oonceoe ieșirea din această situație, 
cancelarul a adăugat ca. in cazul 
tind formula recurgerii la noi ale
geri devine inevitabilă, „cetățenii 
merită să-și jertfească o jumătate 
de oră. intr-o duminică din luna oc
tombrie pentru a merge la urne".

Partidul socialist prezintă deci 
partidului populist de opoziție ur
mătoarea alternativă : ori consimte 
să negocieze și in cele din urmă să 
voteze bugetul pe anul 1972, ori ris
că să Înfrunte in toamnă noi alegeri 
Înainte de termen.

Partidul populist. care și-a ales 
recent o nouă conducere, încearcă 
din răsputeri să împiedice o aseme
nea turnură a evenimentelor. Aflat 
Încă in faza căutărilor, frămîntat d^ 
contradicții interne manifeste. ..el 
nu se simte evident in stare să 
ducă in toamnă o campanie electo
rală'* (Die Presse). Liderii populiștî 
Încearcă să evite convocarea preci
pitată a corpului electoral. Ei ar dori 
să determine cabinetul Kreisky să 
demisioneze, far apoi să se proce
deze la schimbarea formulei guver
namentale prin revenirea la soluția 
unei coaliții, evident a celor doua 
mari pari ide. în acest sens, este de 
remarcat faptul că zilele trecute, 
conducerea popu'.iriă a contestat 
modificările aduse sistemului elec
toral printr-o lege votată nu de mult 
de deputății socialiști și liberali, 
afirmind că ea contravine constitu
ției. Reforma inițiata favorizează 
micile partide și in special pe libe
rali. afectind in mare parte avanta
jele de care se bucura partidul 
populist prin menținerea vechiului 
sistem.

Liberali- au dat o npostă imedia
tă. apreciind demersul populist 
drept „un act de răzbunare politică". 
Este știut că in toate momentele cri
tice, guvernul socialist, lipsit de o 
majoritate sigură in parlament, a 
reușit să-și asigure sprijinul celor 
6 deputați libera ÎL Această situație 
inspiră populiștilor temerea că. indi
ferent de modul cum se vor solda 
eventualele noi alegeri parlamen
tare, rezultatul lor ar duce aproape 
sigur Ia o ..mică coaliție" guverna
mentală intre socialiști și liberali.

P. STANCESCU

ALEGERILE PARLAMENTARE DIN JAPONIA 
SI REVIZUIRI ALE OPȚIUNILOR 

CORPULUI ELECTORAL
Fără să aducă modi

ficări structurale în 
angrenajul politic ni
pon. alegerile de du
minică pentru reînnoi
rea a jumătate din cele 
252 de locuri ale Ca
merei consilierilor a 
Dietei au reținut aten
ția prin implicațiile de 
perspectivă ale rezul
tatelor. Astfel, in vre
me ce Partidul liberal
democrat. de guvernă
mânt, și-a redus inv-o 
oarecare măsură majo
ritatea, partidele opo
ziției, luate la un loc, 
au marcat un progres 
promițător. A stimit 
vii comentarii îndeo
sebi revirimentul Par
tidului socialist din 
Japonia, cel mai mare 
partid din opoziție. So
cialiștii au repurtat 
victorii în prefecturi ca 
At.lta. Miyagi și Fu
kushima — fiefuri e- 
leclorale prin tra
diție ale liberal-de- 
mocraților. Ei au co
lectat. de asemenea, 
un mare număr de vo
turi in regiunea rurală 
Tohoku — principala 
orezărie a țării — un
de se apreciază că fer
mierii au ținut in a- 
cest fel să-și exprime 
nemulțumirea față de 
politica agrară a gu
vernului de a reduce 
suprafețele cultivate.

Un succes important 
au obținut comuniștii. 
Cucerind șase locuri, 
P.C. din Japonia dis
pune acum de 10 man
date in Camera consi
lierilor, cu trei mai 
multe decit pină a- 
cum. In circumscripția 
locală Tokio a candi
dat Sanzo Nosaka, pre
ședintele C.C. al P.C. 
din Japonia, care o 
ciștigat intr-o luptă 
strinsă cu alți 16 can
didați. Semnificația a- 
cestui succes electoral 
este pusă și mai mult 
in evidență de faptul 
că. prin numărul de 
locuri pe care il gu 
acum, comuniștii do- 
bindesc dreptul să par
ticipe la conducerea 
Camerei ți să prezinte 
proiecte proprii de 
lege.

Deși Partidul libe
ral-democrat iși men

ține in general pozi
țiile, scăderea numă
rului de voturi atribui
te candidaților lui este 
apreciată in unanimi
tate de observatori ca 
o inf ringer e cu multe 
implicații. Rezultatele 
scrutinului au adus, 
pentru prima oară in 
ultimii zece ani. in 
rindurile adepților a- 
cestui partid o notă 
de pesimism in ce 
privește perspectivele 
politicii liberal-demo- 
craților. Presa face o 
legătură directă intre 
scăderea popularității 
partidului de guverhă- 
mint și reacția mase
lor largi la recentul 
acord cu S.U.A. pri
vind retrocedarea Oki- 
nawei, care trece sub 
tăcere problema arme
lor nucleare de pe 
insule. In același timp, 
guvernul nu a prezen
tat alegătorilor un 
program clar in do
meniul politicii exter
ne, reammtindu-se in 
acest sens lipsa unor 
precizări in problema 
normalizării relațiilor 
cu R. P. Chineză. S-ar 
mai putea releva și 
alte cauze ale nemul
țumirii corpului elec
toral. intre care con
cesiile făcute S.U.A. in 
sprijinirea politicii a- 
mericane in Vietnam, 
intențiile anunțate de 
revizuire a constituției 
țării ș.a.

Alegerile au adus cu 
sine — așa cum con
semnează ziarul ,,A- 
sahi Evening News" — 
certitudinea unei scă
deri a bazei de masă 
a partidului de guver- 
nămint. Ca o confir
mare a decepției care 
a pus stăpinire pe 
membrii conducerii 
partidului, secretarul 
general, Kakuei Tana
ka. și-a manifestat 
deschis dorința de a-și

părăsi postul, conside- 
rind- că ii revine o 
parte din responsabi
litatea infringerti. 
Semnificativă este de
clarația lui Seizo Ho- 
rtkoshi. vicepreședinte 
al puternicei Federații 
a organizațiilor econo
mice japoneze (Kei- 
danren), care, exprl- 
mind punctul de ve
dere al cercurilor de 
afaceri și financiare, a 
afirmat că ..P.L.D. nu 
a ciștigat alegerile a- 
colo unde trebuia să le 
ciștige și de aceea se 
apropie momentul cind 
premierul Eisaku Sato 
va trebui să cedeze 
conducerea partidu
lui".

Comentind rezulta
tele alegerilor, majori
tatea observatorilor 
relevă că după scruti
nul de duminică se 
pune cu mai mare a- 
cuitate ca oricînd pro
blema constituirii unui 
front comun al parti
delor de opoziție. A- 
tenția observatorilor 
de aici este reținută 
incă de marele succes 
obținut in alegerile 
parțiale din aprilie ca 
urmare a cooperării 
dintre comuniști și so
cialiști, dar și de suc
cesul conlucrării, limi
tată doar la trei pre
fecturi, dintre Partidul 
socialist. Partidul so
cialist-democratic și 
Komeito la ultimele a- 
legeri. De aceea, în 
cercurile politice se 
prefigurează posibili
tatea creării unui front 
comun al tuturor for
țelor opoziției.

Această tendință de 
regrupare a partidelor 
opoziției nipone este 
poate consecința cea 
mai semnificativă a a- 
legerilor de duminică.

Fl. TUIU 
Tokio, 2

Toți membrii guvernului japonez, prezidat 
de premierul Eisaku Sato, și-au prezentat vi
neri demisia pentru a permite o remaniere 
guvernamentală. Premierul japonez iși va în
cepe consultările cu liderii partidelor politice 
in vederea desemnării noului guvern, care 
ar putea să depună jurămintul la începutul 
săptăminii viitoare. în urma demisiei a trei 
lideri ai partidului liberal-democrat de guver- 
nămint va fi remaniată și direcțiunea parti
dului.

Ședința Consiliului Băncii Internaționale 
de Investiții

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a treia 
ședință a Consiliului Băncii Inter
naționale de Investiții, la care au 
participat reprezentanți ai Bulgariei,

Ample acțiuni 
revendicative ale

muncitorilor americani

Cehoslovaciei, R. D. Germane. Mon
goliei. Poloniei, României, Ungariei 
și Uniunii Sovietice. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și ai 
Băncii Internaționale de Colaborare 
Economică.

Consiliul a aprobat lista de obiec
tive care urmează să fie creditate de 
bancă, incepind cu anul 1971, pla
nul de credite al băncii pe acest an, 
a examinat și a adoptat hotăriri cu 
privire la contribuțiile țărilor mem
bre la capitalul statutar al Băncii in 
1972.

Ședința Consiliului s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare și în
țelegere reciprocă.

NEW YORK 2 (Agerpres). — A- 
proximativ 36 000 de muncitori din 
industria cuprului a S.U.A. au de
clarat grevă in urma refuzului pa
tronatului de a satisface revendicările 
lor la reînnoirea contractelor colec
tive de muncă. Se află in grevă 
muncitorii de la întreprinderile prin
cipalelor companii pentru prelucra
rea cuprului dispuse pe teritoriul a 
opt state americane. In cercurile sin
dicale se apreciază că acest nou con
flict de muncă ar putea fi de durată, 
deoarece conducerile companiilor a- 
fectate refuză satisfacerea revendică
rilor greviștilor.

Pe de altă parte, organizațiile sin
dicatului docherilor din statele Cali
fornia, Washington și Oregon au de
clarat încetarea lucrului, in urma 
suspendării negocierilor in vederea 
reînnoirii contractului colectiv de 
muncă cu Societatea „Pacific Mari
time Association". Un număr de 24 
de porturi din cele trei state sint 
aproape in întregime paralizate de 
grevă.

SALISBURY

SALISBURY 2 (Agerpres). — Con
vorbirile care au loc la Salisbury in
tre oficialități britanice și rhodesie- 
ne. intr-o nouă tentativă de a solu
ționa diferendumul dintre fosta me
tropolă și colonia rebelă, sint însoțite 
de un val de demonstrații in diverse 
orașe rhedesiene. Sute de tineri afri
cani, relatează agențiile de presă, an 
manifestat pe străzile orașului Salis
bury sau au formai pichete in fața 
clădirii unde se desfășoară convorci- 
rile, cerind ca populația africană să 
aibă drepturi egale cu cele ale popu
lației albe minoritare. Demonstranții 
au protestat împotriva proiectului bri
tanic de așa-zisă „reglementare" a 
problemei rhodesiene, proiect care nu 
garantează respectarea drepturilor 
legitime ale populației de culoare din 
Rhodesia.

ai Cosmosului

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
de mii de locuitori ai Moscovei 
oaspeți din capitala sovietică au a- 
dus vineri dimineața ultimul lor 
omagiu cosmonauților Dobrovolski, 
Volkov și Pațaev. trecind prin fața 
urnelor cu rămășițele pământești ale 
acestora, expuse la Casa centrală a 
Armatei Sovietice. La ora 12, ora 
Moscovei, accesul publicului a în
cetat. In preajma urnelor au rămas 
rudele și prietenii apropiați ai cos
monauților, cei care s-au pregătit 
împreună cu ei pentru zborurile or
bitale in jurul Pămintului. Apoi, in 
sunetele marșului funebru, urnele 
cu cenușii cosmonauților au fost 
scoase in Piața Comunei și cortegiul 
îndoliat s-a pus in mișcare spre cen
trul capitalei sovietice, trecind prin 
coridorul viu al celor veni ți cu bu
chete de flori și coroane să-i con
ducă pe ultimul drum pe eroii Cos
mosului. Pe întregul traseu al cor
tegiului, pe fațadele clădirilor, sint 
arborate steaguri roșii îndoliate, iar 
radiodifuzoarele transmit muzică 
funebră.

In Piața Roșie a avut loc ceremo
nia depunerii urnelor cu rămășițele 
pămintești ale cosmonauților Do
brovolski. Volkov și Pațaev in zidul 
Kremlinului. Cortegiul funebru, care 
a însoțit afeturile de tun pe care erau 
așezate cele trei urne, s-a oprit în 
fața Mausoleului lui Lenin. In tri
buna centrală de la mausoleu au 
luat loc Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului de 
Miniștri, Nikolai Podgornii, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem, 
și ceilalți conducători sovietici, pre
cum și membrii Comisiei guverna
mentale pentru organizarea funera
liilor.

Mitingul de doliu a fost deschis de 
Andrei Kirilenko, secretar al C.C. 
al P.C.U.S

Despre însemnătatea uriașă pe 
care o are pentru știință zborul pri
mei stații orbitale pilotate șj despre 
fapta eroică a cosmonauților Dobro
volski. Volkov și Pațaev a vorbit 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Mstislav Keldiș. Cosmo
nautul Vladimir Șatalov a adus un 
ultim omagiu colegilor săi dispăruți, 
incredințind Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, poporul sovietic 
că detașamentul cosmonauților va 
continua să slujească cu devotament 
cauza cuceririi Cosmosului.

In sunetele unui marș funebru. 
Leonid Brejnev. Alexei Kosighin,

Nikolai Podgornii și ceilalți 
ducători sovietici. membrii Comisiei 
guvernamentale pentru organizarea 
funeraliilor, cosmonaut’! sovietici 
ridică urnele, indreptindu-se spre 
zidul Kremlinului. Ofițerii poartă 
portretele Îndoliate ale celor trei 
eroi și decorațiile cu care aceștia au 
fost distinși. în urma lor pășesc ru
dele și prietenii apropiați ai celor 
dispăruți.

Urnele cu cenușa cosmonauților 
Dobrovolski, Volkov și Pațaev sint 
așezate in nișe din zidul Kremlinu
lui. Răsună salve de artilerie. Este 
intonat imnul de stat al Uniunii So
vietice. In semn de ultim omagiu 
pentru cei trei temerari cercetători 
ai Cosmosului, În fața Mausoleului 
lui Lenin defilează ostași ai Armatei 
sovietice.

Scrisoare deschisă
a piloților-cosmonauți

ai U.R.S.S.
.MOSCOVA 2- (Agerpres).—La Mos

cova a fost; dată, publicității o seri* 
soare deschisă semnată de piloții-cos- 
monauți ai Uniunii Sovietice, in legă
tură cu moartea cosmonauților Do- 
brovolski, Volkov și Pațaev.

„In această zi Îndurerată pentru noi 
toți, ne gindim la datoria de a prelua 
în mod demn ștafeta. Știm că drumul 
nostru este complicat și dificil, dar 
niciodată nu ne-am îndoit de justețea 
alegerii noastre și sintem întotdeauna 
gata pentru cele mai complicate mi
siuni. Ne exprimăm convingerea fer
mă că cele intimplate nu pot opri 
progresul pe calea perfecționării teh
nicii cosmice și avintul omului spre 
Cosmos, spre cunoașterea tainelor 
Universului" — se spune in scrisoare, 
al cărei text a fost transmis de agen
ția TASS.

Crearea de stații orbitale cu cos- 
monauți la bord, una din principalele 
probleme ale cosmonauticii, reprezin
tă o etapă legică a dezvoltării tehnicii 
cosmice sovietice, iar stațiile orbitale 
locuite vor permite ridicarea cercetă
rilor cosmice la un nivel calitativ nou, 
se spune in scrisoare.

agențiile de presă transmit:
Primul secretar al C.C. al 

Partidului Muncii din Alba
nia, Enver Hodja, l-a pri
mit pe scriitorul Victor El- 
tiniiU membru al Academiei Re
publicii Socialiste România, care 
face o vizită în R.P. Albania, infor
mează agenția A.T.A. Au fost de față 
Behar Shtylla, membru al C.C. al 
P.M.A., și Nesti Nașe, ministrul al
banez al afacerilor externe, Mișto 
Treska, președintele Comitetului 
albanez pentru relații culturale și 
prietenești cu străinătatea, și Vilson 
Kilica, secretar general al Uniunii 
scriitorilor și artiștilor din Albania. 
Prezidiul Uniunii scriitorilor și ar
tiștilor din Albania a hotărît primi
rea scriitorului Victor Eftimiu, ca 
membru de onoare, in rindurile aces
tei organizații.

Primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker. l-a pri
mit pe Raul Roa Garcia, ministrul 
de externe al Cubei, aflat într-o vi
zită oficială la Berlin. Cu acest pri
lej. Erich Honecker a exprimat con
vingerea că relațiile dintre P.S.U.G. 
și P.C. din Cuba, precum și dintre 
cele două state, vor continua să se 
întărească și să se dezvolte. Râul 
Roa Garcia și-a exprimat, cu 
ceeași ocazie, satisfacția pentru 
rezultatele schimbului de păreri pe 
care l-a avut cu reprezentanții 
P.S.U.G. și ai guvernului R. D. Ger
mane.

a-

Comitetul de coordonare 
pentru politica de cadre a 
Federației, întrunit ia 2 iulie ia 
Belgrad, a examinat și sprijinit In 
unanimitate inițiativa ca pentru pos
tul de președinte al Skupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia să candl-

deze Mialko Todorovicl, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. — informează agenția Taniug.

Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit pe Mahmud Riad, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Arabe Unite, aflat in vizită 
la Moscova. In timpul convorbirii 
cave a avut loc cu acest prilej, au 
lost examinate probleme ale relații
lor sovieto-egiptene, precum și unele 
probleme internaționale actuale. 
Unei examinări multilaterale au fost 
supuse problemele legate de situația 
din Orientul Apropiat, informează a- 
genția TASS.

Convorbiri albanezo-cam- 
bodgiene. Sarin chhak- ministrul 
de externe al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei, aflat 
într-o vizită de prietenie în R.P. Al
bania. a avut o întrevedere cu mi
nistrul albanez de externe, Nesti 
Nașe. Cu acest prilej, relevă agen
ția A.T.A.. cei doi miniștri au ex
primat voința popoarelor și guverne
lor lor de a dezvolta și intensifica 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele albanez și khmer.

Relațiile dintre Iugosla
via Și țările C.E.E. Referlndu-s. 
la rezultatele recentei vizite la Bel
grad a președintelui Comisiei Exe
cutive a Comunității economice eu
ropene. Franco Malfatti, purtătorul 
de cuvint al Secretariatului de Stat 
pentru afacerile externe, Dragoliub 
Vuița, a declarat că oaspetele și ofi
cialitățile iugoslave au procedat la 
un larg schimb de păreri asupra re
lațiilor dintre Iugoslavia și țările 
C.E.E. Cu acest prilej, a spus el, s-a 
exprimat interesul reciproc pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
dintre Iugoslavia și aceste țări în 
toate domeniile

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, 
Pal Ldsbnczi, s-a înapoiat vineri la 
Budapesta, după o vizită efectuată in 
Austria, transmite agenția M.T.I. 
Intr-o declarație făcută la sosire, Pal 
Ldsdnczi a precizat că atit par
tea austriacă, cit și cea ungară și-au 
exprimat dorința de a lărgi relațiile 
In toate domeniile.

Au luat slîrșit lucrările 
celui de-al V-lea Congres 
al Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S, la care au participat 
peste 500 de delegați, precum și nu
meroși invitați de peste hotare. In 
ultima zi, congresul a fost salutat de 
oaspeți din străinătate, printre care 
și de acad. Zaharia Stancu. In înche
ierea lucrărilor, delegații au adoptat 
o rezoluție privind sarcinile de viitor 
ale scriitorilor sovietici și o declarație 
in sprijinul luptei popoarelor Indo- 
chinei. Konstantin Fedin, decanul de 
vîrstă al romancierilor sovietici, a 
fost ales președinte al conducerii 
Uniunii scriitorilor.

Submarinul englez „Hms 
Artemis" s-a scufundat 
joi seara în portul Gosport unde 
era ancorat. Un purtător de cuvint 
al Ministerului britanic al Apărării 
a menționat că la bord nu erau de
cit trei membri ai echipajului. în
sărcinați cu paza. Ei dispun de re
zerve de oxigen pentru 24 de ore.

0 nouă explozie nuclea- 
râ subteranaa fost efectuata joi 
la poligonul din Nevada, anunță Co
misia pentru energie atomică a 
S.U.A. Explozia, afirmă comunicatul 
comisiei, va servi experimentării 
unui nou sistem de detectare a ex
periențelor nucleare la mare dis
tanță.
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