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va face b vizită oficială i tara noastră

Mura dintre tovardsul Nicolae Ceausescu
I tovarășul Aii Yata

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMÂN

Anul XLII Nr. 9561

CALITATEA
PRODUCȚIEI

9

sarcină centrală
a organizațiilor 

de partidSint multiple argumentele obiective în virtutea cărora conducerea partidului nostru a hotărît ca problema calității să fie temeinic analizată — pe baza unei tematici orientative — în adunările generale deschise ale organizațiilor de partid, a- dunări aflate in curs de desfășurare în întreprinderi și unități economice. După cum se știe — potrivit programului amplu elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a P.C.R. din iulie 1972 — actualul cincinal are ca trăsătură distinctivă a întregii activități orientarea spre accentuarea laturilor calitative, spre ridicarea Ia un nivel superior a indicilor care exprimă e- i'iciența muncii sociale. O asemenea orientare decurge imperios din faptul că. la ora actuală, mai mult ca oricînd, ritmul și proporțiile reproducției socialiste lărgite sint strins legate nu numai de raia acumulării. ci si de aspectele calitative ale proceselor economice. Pe bună dreptate se apreciază că numai o calitate superioară duce. în ultimă instanță. la o eficientă înaltă a investițiilor. a producției, a consumului,'la creșterea competitivității produselor românești pe. piețele externe.Pornind de la aceste considerente majore. în țara noastră îmbunătățirea calității produselor a fost situată consecvent de partid în centrul activității economice. Mai mult ca oricând. în acest cincinal sarcinile în domeniul ridicării calității sint deosebit de mobilizatoare ; în acest sens, potrivit prevederilor, circa 40 la sută din producția industrială a anului 1975 va fi reprezen
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Ziua insurecției
■ naționale 

amHasdste armate AL

XÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI
LA PANOUL DE ONOARE

CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI

Patru nume de la întreprinderea de mecanică fină din Capitală care onorează „Ziua constructorilor de mașini" cu succese remarcabile în 
producție : Alexandra Giulea, rectificatoare, Teodor Lascăr, montor-mecanic, Marin Dumitru, lăcătuș-montor, Lelia lașinschi, controlor

în pagina a 111-a : în întîmpinarea „Zilei constructorilor de mașini" : Așii preciziei tehnice
X______________________ ___________________—..„.......................................................................... >

Magistratul se numește... 
„SPIRITUL TOVĂRĂȘESC"Lucrurile se petrec aidoma ca Ia tribunal : se primește o cerere care deschide acțiunea, se fixează termen, sînt citați martorii, au Ioc dezbateri... Și totuși, ședința unei comisii de judecată are specificul ei, are trăsături care nu se regăsesc în gala tribunalului.

DACĂ EXISTĂ VINĂ, 
EXISTĂ Șl RĂSPUNDERE...— Dumitrache Vasile !— Prezent !Din rîndul al doilea de bănci, un om in puterea virstei se ridică _ și face șovăielnic cei cîțiva pași pînă in spațiul liber din fața mesei la care se află membrii comisiei de judecată. Lui Vasile Dumitrache, șofer bine cunoscut în autobaza Tirgoviște, nu-i este deloc la înde- mînă postura în care se află în fața colegilor săi de muncă. Dar l-a adus aici propria lui greșeală.— Se află în dosar — îi spune președintele comisiei — toate documentele pe care dumneata, de altfel, le cunoști : procesul verbal, ordonanța organului de urmărire penală, declarații. La sfârșitul cercetărilor, s-a ținut cont — așa cum prevede legea — de comportarea avută pină 

tată de produse noi sau reproiecta- te, iar- intr-o serie de ramuri, de maximă importantă pentru progresul tehnic și economic al tării, reînnoirea nomenclatorului de produse și lărgirea gamei de sortimente vor avea loc în proporții mult mai ridicate. In anii ce au trecut din cincinal, ca urmare a aplicării ansamblului de măsuri stabilite de conducerea partidului, au fost obținute o serie de rezultate, bune în domeniul calității produselor ; s-au îmbunătățit substantial caracteristicile calitative și au fost modernizate nenumărate produse, a fost mărită gama de sortimente atit pentru beneficiarii interni, cît și pentru export. Practic. în toate ramurile industriei s-au asimilat noi și noi produse- — în construcția de mașini, metalurgie, chimie, industria bunurilor de consum. înnoirea și diversificarea producției, ridicarea parametrilor calitativi ai produselor au determinat modificarea structurii exportului țării noastre, ponderea mașinilor și utilajelor, produselor chimice și bunurilor industriale de larg consum exportate crescând de la 26 la sută în 1965 la peste 50 la sută în anul trecut.Așa cum apreciază conducerea partidului, deși în ultimii ani s-au obținut progrese însemnate in îmbunătățirea calității producției, totuși se mențin în continuare unele neajunsuri în acest domeniu. Iată de ce partidul aduce din nou în aet.ua- .litate, pe agenda activității organizațiilor de partid, asigurarea calității superioare a produselor, potrivit
(Continuare în pag. a III-a)

acum, de faptul că aceasta . este prima abatere și de faptul că prejudiciul adus întreprinderii este mic. Asta nu te poate însă absolvi de' orice răspundere. Și știi de ce ? Te întreb așa, ca între noi, că nu ne vedem acum prima oară.— înțeleg, cursa-i cursă, de făcut am făcut-o. M-am lăsat amăgit să mă abat din drum să-i car ăluia lemnele.— Păi tocmai asta e. Că în afară de cursă clandestină, fără să știi, 
Însemnări pe marginea activității 

UNOR COMISII DE JUDECATĂ

i-ai dat „concursul" unuia pus pe furat....Ceva mai tîrziu avea să se dea și verdictul : V. D. a fost sancționat cu amendă. Asta, în cazul Iui. în cel al lui Ion Ciucu, de exemplu, verdictul a fost admiterea contestației. Omului — șofer la au- tocoloana Pucioasa — îi fusese imputată valoarea a două curse ne

La invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Comitetului Central al Partidului
RECOLTAREA
Timpul afectat strîngerîi 

culturilor de vară e scurt;

să folosim intens 

fiecare oră bună de lucru?

hi pagina a lil-a

efectuate. Fără temei însă, fiindcă s-a probat clar că nu avea nici o vină. Ca atare, imputația a fost anulată.
A FACE DREPTATE 
ÎNSEAMNĂ GRIJĂ 

FAȚĂ DE OM...In compartimentul controlului tehnic de calitate, zgomotul mașini

lor din hala de prelucrări mecanice răzbatea înăbușit, intr-un zumzet continuu. In lumina egală a lămpii de lucru, sclipiri de oțel șlefuit, de cadrane și scule bine întreținute. Alături, în locașul cutiilor căptușite ca cele pentru bijuterii, instrumente de precizia miimilor .de milimetru. Și încă ceva ; în dulăpiorul cu plan

Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, șef al statului, comandant Marien N’Gouabi, împreună’ cu tovarășa Celine N’Gouabi, va face o vizită o- ficială de partid și de stat în țara noastră, între 10 și 12 iulie 1973.

șe, un eșantion de bibliotecă juridică — legea privind consiliile de judecată, codul penal, codul muncii...Marin Topirceanu, strungar de meserie, se află în Uzina de utilaj petrolier Tirgoviște de mai bine de 33 de ani. A instruit în meserie nenumărate generații de tineri și cind a fost nevoie de ochiul și priceperea lui la precizia instrumentelor de măsurat a venit aici la C.T.C. De aproape 15 ani însă, Marin Topirceanu are niște zile — cam la trei săptămini, o lună — cind nu pleacă acasă la terminarea lucrului. Iși rinduiește frumos sculele și cu „mapa juridică" sub braț se îndreaptă către încăperea unde s-au obișnuit de mult oamenii să-1 vadă, stimîndu-1 și» prețuindu-1 o dată în plus, și pentru cealaltă latură a activității lui : președinte al comisiei de judecată.— Ce mi se pare cel mai important lucru în activitatea unei astfel de comisii ? Omenia. Cu o precizare : să nu se confunde omenia cu îngăduința, cu toleranța față de fapte contrare omeniei. Măsurile trebuie
Dinu POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a intîlnit, joi după- amiază, cu tovarășul Aii Yata, secretar general al Partidului Eliberării și Socialismului din Maroc, care se află în vizită în țara noastră.La întîlnire a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.în cadrul convorbirii au fost abordate probleme de interes comun in legătură cu principalele preocupări actuale ale celor două partide, dezvoltarea, în continuare, a legăturilor de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Eliberării și Socialismului, precum și unele aspecte ale situației internaționale contemporane, ale

Primiri la tmiarM Nate Ceausescu
Delegația Mișcării Sindicale Revoluționare 

din CehoslovaciaJoi dimineața. în stațiunea Nep- tun, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit delegația Mișcării Sindicale Revoluționare din Cehoslovacia, condusă. de tovarășul Karel Hoffmann, membru al Prezidiului' Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare.La întrevedere au luat parte tovarășii Mihai Dalea, membru supleant . al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, și Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.A fost, de asemenea, de față Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București.în numele membrilor delegației, Karel Hoffmann a exprimat profunde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru onoarea de a fi primiți, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște direct experiența și realizările poporului român, pentru căldura și prietenia cu care au fost' întîmpinați pretutindeni in țara noastră. Oaspeții au relevat impre
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,- tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 'primit, joi, la stațiunea Neptun, pe D. P. Dhar, ministrul planificării din India.La întrevedere a luat parte tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării.Au participat, de asemenea, Petre Tănăsie, ambasadorul țării noastre la New Delhi, și V. K. Ahuja, ambasadorul Indiei la București.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost evocate cu satisfacție bunele raporturi existente între România și India, re- levîndu-se că s-au creat condiții favorabile pentru evoluția ascendentă a colaborării economice și tehni- co-științifice. A fost subliniată do

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Dragă toyarășe Kim Ir Sen,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central și poporului frate coreean, un călduros mesaj de prietenie și solidaritate internaționalistă.Poporul român urmărește cu sentimente de profundă simpatie activitatea creatoare pe care o desfășoară poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu dumneavoastră, pentru construirea socialismului în R.P.D. Coreeană, eforturile susținute îndreptate spre înfăptuirea aspirației naționale fundamentale a poporului coreean — unificarea pașnică și independentă a patriei. Publicarea în urmă cu un. an a Declarației comune privind îmbunătățirea relațiilor dintre Nordul și Sudul Coreei și reuni- ficarea țării a reprezentat un moment de semnificație istorică pentru destinele întregului popor coreean.Recentele dv. propuneri constructive, din 23 iunie

PHENIANa.c., privind măsurile menite să ducă la apropierea dintre Nord și Sud, să împiedice, divizarea Coreei și să contribuie la reunificarea țării constituie o nouă și elocventă dovadă a poziției principiale consecvente promovate de Partidul Muncii din Coreea și guvernul R.P.D. Coreene, pentru realizarea năzuinței legitime a poporului coreean de a trăi intr-un stat unitar, făurit prin eforturile proprii ale întregii națiuni coreene, pe cale pașnică și independentă, fără amestec din afară.Salutînd cu căldură noua dv. inițiativă, îndreptată spre înfăptuirea dezideratului de unitate al întregii națiuni coreene, vă asigurăm, stimate tovarășe Kim Ir Sen, de deplina solidaritate și întregul sprijin din partea poporului român față de cauza dreaptă a poporului coreean. Totodată, îmi exprim profunda convingere că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și țările noastre se vor amplifica și întări tot mai mult, în interesul ambelor popoare, al luptei antiimperialiste, al cauzei generale a socialismului și păcii.
NICOLAE CEAUȘESCU

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

luptei popoarelor pentru pace, democrație și progres, împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului.Schimbul de informări și de vederi a evidențiat dorința comună de a adînci relațiile tradiționale ’de prietenie militantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Eliberării și Socialismului, în folosul celor două popoare, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Totodată, părțile s-au pronunțat, în deplin consens, în favoarea amplificării, pe planuri multilaterale. a relațiilor de colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Maroc, pe baza e- galității în drepturi, a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, în in

siile lor deosebite, despre dinamismul eeonomiei românești, despre rezultatele importante obținute de oamenii muncii, sub conducerea Partidului Comunist Român, în dezvoltarea economică și socială a țării.în cadrul convorbirii s-a apreciat cu satisfacție evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie dintre România și Cehoslovacia, în acest context relevîndu-șe rolul deosebit de important pe care l-au avut în- tilnirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.Apreciindu-se aportul sindicatelor din România și Cehoslovacia la a- dincirea și extinderea bunelor Raporturi de colaborare și prietenie frățească statornicite între popoarele și țările noastre a fost e- vidențiată dorința comună de a intensifica relațiile dintre organizațiile sindicale din . România și Cehoslovacia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a împărtășit reprezentanților oamenilor muncii cehoslovaci aspecte din activitatea poporului român pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de termen.Abordînd unele probleme actuale ale vieții internaționale, secretarul general al partidului s-a referit la 
Ministrul indian D. P. Dharrința comună de a dezvolta și diversifica relațiile economice, de cooperare . industrială, tehnico-științifică, precum și in numeroase alte domenii, dintre cele două țări.' în context au fost evidențiate posibilitățile ample care sint în acest sens, atit România cit și India fiind preocupate de a-și moderniza economia și a ridica nivelul ei tehnic.în deplin consens a fost apreciată însemnătatea deosebită a vizitei președintelui Consiliului de Stat al României efectuate în India, in octombrie 1969, înțelegerile realizate între cei doi șefi de stat, pentru promovarea relațiilor bilaterale pe multiple planuri, pentru extinderea conlucrării fructuoase româno-indiene.în timpul întrevederii au fost abordate, totodată, probleme de interes comun ale vieții internaționale. 

teresul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii internaționale.A fost reafirmată hotărirea celor două partide de a milita neobosit și in viitor pentru întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor care acționează pentru continuarea și adîncirea actualului curs spre destindere, colaborare și apropiere între popoare, care luptă împotriva politicii imperialiste de forță, dictat și agresiune, a colonialismului și a oricărei alte forme de dominație asupra altor popoare, împotriva discriminării rasiale, pentru dreptul imprescriptibil al fiecărui popor de a se dezvolta independent, corespunzător intereselor sale legitime, ' pe calea progresului economic și social.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.

rolul deosebit de important ce revine Conferinței general-europene și a remarcat că există condiții favorabile pentru o mai largă pârtii- cipare a sindicatelor din cele dOuL țări la eforturile în vederea destinderii, întăririi securității și cooperării, cu atit mai mult cu cît viața a demonstrat că, prin acțiuni unite, oamenii muncii de pretutindeni, claj- sa muncitoare din toate țările pot determina cursul rezolvării problemelor vieții internaționale in interesul păcii, al înțelegerii și progresului în lume.Președintele Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat un cordial salut din partea tovarășului Gustav Husak, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și a tovarășului Ludvik Svoboda, președintele republicii.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tovarășilor Gustav Husak și Ludvik Svobodâ, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat salutări cordiale și cele mai bune urări de succes in activitatea lor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
Ministrul indian a arătat că-i revine cinstea de a fi mesagerul urărilor de sănătate și fericire adresate -șefului statului nostru de președintele Indiei, Varahagiri Venkata Giri, de primul ministru^ Indira Gandhi, precum și de prosperitate pentru poporul român.La rîndul său, președintele Consiliului de Stat a adresat președintelui Varahagiri Venkata Giri și premierului Indira Gandhi un cordial salut și urări de progres poporului indian.S-a remarcat că vizita ministrului indian în România reprezintă o contribuție la mai buna cunoaștere reciprocă, la întărirea raporturilor de colaborare prietenească româno-in- diană.Convorbirea s-a desfășurat într-o ambianță caldă, prietenească.
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FAPTUL NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARIDIVERS REZULTATELE UNOR INITIATIVE

O familie
de donatori

de
I

Noul hotel „Pietroasa* din Buzâu

I
I

I

I
I
I

Centrul de recoltare a sînge- îui din județul Dîmbovița înregistrează nu mai puțin de cinci donatori cu numele Pantilimon. Cine sint aceștia ? Pantilimon Iosif, maistru electrician la termocentrala Doicești — 10 donări la activ, Pantilimon Elisubeta, soția sa, de asemenea, 10 donări, Pantilimon Mihai (fiul lor) — 5 donări, Pantilimon Ion (frate)-, șofer la O.N.T. Dîmbovița — 10 donări, și Pantilimon Maria (soția sa) — 10 donări. Așadar, cei cinci Pantilimon, toți activiști de frunte ai Crucii Roșii, au laolaltă, pină acum, nu mai puțin de 45 donări de singe. Felicitări !
La televizor,
oțelăria

Aproape in fiecare zi, pe plat
forma Combinatului siderurgic din Galați, sint prezenți nu
meroși elevi de la grupul școlar 
al acestei mari unități indus
triale. In mod firesc, clase în
tregi se mută in uzină. De cîtva 
timp insă, elevii secției de apa
rate de măsură și control ai 
școlii de maiștri au demonstrat 
că este posibil și reversul 
acestui proces. Deocamdată, ei 
au montat un circuit de televi
ziune interior care permite 
transmiterea din cabinete a unor 
lecții model pentru cel puțin 6 
clase simultan. In curind insă 
vor instala pe platforma com
binatului o cameră mobilă 
televiziune care va 
imaginea cuptoarelor de 
chiar

de 
aduce 

oțel 
pe băncile lor de studiu.

A căzut
în picioare!

cădere de 12 căreia, lovin- și-a fracturat a reușit însă

Aflat la o înălțime de 40 de metri, pe schela unui turn de filtru de praf al Combinatului de materiale de construcții Tg. Jiu, dulgherul Lucian Truță, în virstă de 20 de ani, lucra la demontarea cofrajelor. Deodată, scîndura pe care stătea s-a rupt ți, cum neglijase să se lege cu centura de siguranță, a căzut spre sol. După o metri (in timpul du-se de schelă, ambele maxilare)să se agațe cu miinile de o balustradă a turnului. A fost doar un suspens de citeva clipe. Pentru că, nemaiavind putere sâ se mențină, și-a dat drumul la pămint. Spre norocul lui, a ajuns jos drept în picioare, a- legîndu-se, din această a doua căzătură, doar cu o fractură și o deplasare de femur. Transportat imediat la Spitalul nr. I din Craiova, el este acum afara oricărui pericol. în
Foc la saivan

In urma unei descărcări elec
trice, acoperișul de paie al unui 
saivan de la cooperativa agri
colă de producție din Tășnad 
(Satu-Mare) a fost cuprins de 
flăcări. Înăuntru se aflau 503 oi 
și 50 de miei. Ciobanul Teodor 
Tomole, care avea această tur
mă in primire, nu era insă nică
ieri. Observind, după citva 
timp, vilvătăile, îngrijitorii de 
la grajdul de taurine au sosit 
in grabă la fața locului. Era însă 
prea tlrziu : n-au mai putut 
salva decit 12 oi. Pagubele se 
ridică la aproape 167 000 lei. 
ACum, ancheta aflată în curs 
urmează să stabilească răspun
derile celor vinovați. Deocam
dată, după primele cercetări, or
ganele de resort, descoperind in 
diverse sectoare ale cooperativei 
neglijențe grave in aplicarea 
normelor de pază contra incen
diilor, au aplicat celor din con
ducerea acesteia amenzi in va
loare de 20 000 lei.

! Accident
tragicLa volanul autovehiculului 21—B—5257, conducătorul auto Simion Țaranu transporta 25 de muncitori spre un șantier din Vatra Dornei. O cursă deosebită care-1 obliga să conducă cu maximum de atenție și prudență. Din păcate însă, S. Ț. a preferat viteza. în aceste condiții, la o curbă din apropierea localității Bajura (Botoșani), în timp ce cobora o pantă de 9 grade, autovehiculul a ieșit de pe partea carosabilă a șoselei și s-a răsturnat. în urma acestui accident, o persoană a decedat, iar alte 10 au fost grav rănite. In fața acestor consecințe, șoferul a. recurs la un alt act necugetat, luindu-și viața.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Seînteii"
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In toate secțiile Întreprinderii textile „Dacia" din Capitală a pornit o amplă acțiune de reducere a consumurilor specifice de materii prime și- materiale. Astfel, in urma analizelor amănunțite pe care le-au efectuat, specialiștii au a- juns la concluzia că, prin reproiectarea unor artlcoie- tercot, damasc, căptușeli etc., se poate micșora consumul de fire necesar producerii lor. fără să li se diminueze calitatea. Dalo- rită acestei acțiuni, în primele 5 luni ale anului s-au economisit 1 925 kg fire in valoare de 96 250 lei. Acțiunea de reproiectare — adică de fabricare a tinor țesături cu caracteristici funcționale îmbunătățite, dar cu o cantitate mai mică de materie primă — continuă să se extindă. Se prevede ca pe această cale să se obțină, pină Ia sfîrși-

tul anului, economii în valoare de peste 500 000 iei. La secția de țesătorie, in flecare zi, la sfirșitul celor 8 ore de muncă, se analizează cauzele care duc la producerea deșeurilor, se Iau măsuri pentru înlăturarea lor. Prin perfecționarea continuă a activității în producție, colectivul țe- sătoriei a economisit, de la 
1 ianuarie a. c. și pină in prezent, 800 kg fire in valoare de 40 000 lei și 400 kg fibre in valoare de 6 400 lei. în cadrul' aceleiași, secții, echipele de control al calității; recent constituite, prin acțiunile întreprinse au contribuit la reducerea cu 10 la sută a deșeurilor provenite de la bobinatul firelor tip bumbac.

Ing. Elena VRAB1EȘ 
întreprinderea textilă 
„Dacia" — București

NU DE HlRTII
CUPTOARELE COMBINATELOR

AU NEVOIE

CIND FURAJELE SE PLIMBĂ 
VITELE „SLĂBESC"în labirintul birocrației se încurcă uneori chiar șl niște simple șroturi pentru hrana animalelor. Din scrisoarea următoare se poate vedea cum, din superficialitatea a două . funcționare, niște, animale nevinovate „aruncă" de pe ele sute kilograme.La 18 februarie a.c., statia Constanța-Port fost încărcate cu șroturi soia mau de Titu, . .Vagoanele, in loc să fia expediate imediat, au staționat 11 zile in stația amintită, " nare cest i-au

tn au de trei vagoane ce ursă ajungă la Fabrica nutrețuri combinate- judetul Dimbovița.
din vina unor tuncțio- ale C.F.R.-ului. In a- timp, unității noastre lipsit șroturl de sola.

motiv pentru care n-a reușit să-șl realizeze planul de producție. Culmea, tot tntreprlnderca a trebuit să plătească costul zilelor do staționare a vagoanelor, Cum intimplarea nu constituie un caz izolat — u-neorl vagoanele încărcate cu materie primă au parcurs distanța București-sta- tia Fusea în 5—6 zile — ar fi normal ca cei in drept sâ fdcă o analiză temeinică a „stilului de muncă", intrucit este mai mult decit evident că sint multe de îndreptat în această privință.
Ing. Fl. GRIGORE 
director al Fabricii 
de nutrețuri combinate 
Titu, județul Dîmbovița

PE SCURT, DIN SCRISORIIn comuna Ripiceni, con-Nu puține scrisori semnalează cazuri de birocratism, de lipsă de competență și de operativitate a unor sa- lariați, care duc la risipă de bunuri, la irosire de timp ș.a.m.d.Cu scrisoarea nr. 1666. din 6 martie 1972. am comunicat întreprinderii pentru colectarea metalelpr. secția Craiova, că la cooperativa noastră de consum din Calafat există un stoc de 50 tone tablă-deșeuri și 25 tone fier vechi, soli- citindu-i, totodată, ca acestea să fie preluate și expediate spre combinatele siderurgice ale țării. Cooperativa s-a oferit chiar să-1 ajute pe beneficiar la încărcarea și transportul materialelor. în loc să procedeze în consecință, unitatea colectoare ne-a trimis co-

pia unei dispoziții date pozitului I.C.M. din iești, căruia 1 se cerea ia legătură cu noi și stabilească Imediat ____șurile" de ridicare și livrare a materialului, astfel ca pină la finele lunii martie 1972 să se lichideze total acest stoc. Totuși, nimeni nu s-a deranjat să treacă ia fapte. în luna decembrie 1972, cu scrisoarea nr. 9899, am rugat din nou I.C.M. Craiova și chiar depozitul din Băllești să ridice metalul. Deși adresele circulă de un an, fierul vechi a fost lăsat în continuare pradă ruginii, in timp ce la I.C.M. se amplifică hir- țogăria inutilă...
loan IOVAN 
vicepreședinte al coo
perativei de consum 
din Calafat

de-Băi- să să ., ma „Constructorul“-Su-
•județul Botoșani, se struiește un magazin universal. Cu toate că în raza comunei se află balast din belșug, în mod inexplicabil, I.C.P.ceava. care efectuează lucrarea, a contractat balastul necesar cu întreprinderea de industrie locală „Producția“-Suceava. Și astfel, de la Suceava s-au și expediat, cu avizele 2868 și 2872, către șantier, 160 tone balast. Odată ajuns în gara Ungureni, balastul a fost transportat la Ripiceni cu mașinile autobazei T.A. Săveni. Treabă ne- gîndită și cheltuieli inutile. (F. Iamșec, str.Săveni, județul

au fost reduse în primele 4 luni ale anului, față de cele planificate, cu 43,23 lei, din care 17,30 lei la cheltuieli materiale. în a- ceeași perioadă, s-au obținut economii suplimentare în valoare de 398 000 lei, din care 159 000 lei la cheltuieli materiale. (Mircea Si-, mionescu, economist. Fabrica de produse din ceramică fină — Ploiești).

Al. I. Cuza, Botoșani).
340 000 KM FĂRĂ REPARAȚII

CAPITALEDatorită bunei modului corect condus autoutilitara nr. 31-Bv-1543, conducătorul auto Ispas Glesnea de la întreprinderea de construcții industriale și montaje Brașov a reușit să parcurgă din 1969 și pină în prezent 340 000 km fără nici o reparație capitală. în luna ianuarie a.c., la 302 000 km parcurși, s-a prezentat cu autoutilitara la uzina

îngrijiri și in care aT.V. producătoare „Autobuzul", unde i s-a făcut o verificare minuțioasă și... I. G. a primit, .pe lingă felicitări, o diplomă. El a adus în acest fel întreprinderii sale o e- conomie de peste 80 000 lei.
Ing. Ioan BORHA 
director 
și Ștefan Ș1NCAN 
sef serviciu 
la I.C.I.M. — Brașov

• Pe strada Roșiori de mai multă vreme 80 de tuburi de ciment. în afară de faptul că încurcă circulația, lăsate în bătaia ploilor ele se deteriorează. Păgubașii sint invitați să le ridice cit mai sint încă folosibile, maistru

Carpați din Vede zac de

(Vasile Alexandru, electromecanic).Fabrica de produse•dinprin lor materii prime, combustibil, energie electrică și alte materiale, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă

La ceramică fină Ploiești, reducerea consumuri- specifice normate la

Pentru înlăturarea cauzelor amintite, care duc la risipă de 'valori, diminuînd in ultimă instanță avuția noastră, a tuturor, este nevoie, în primul rînd, de întărirea spiritului de răspundere a fiecărui salariat in parte, in gospodărirea bunurilor încredințate, de combaterea cu fermitate a oricărei manifestări de dezinteres față de păstrarea și dezvoltarea avuției obștești. Organizațiile de . partid din unitățile amintite. conducerile acestora au datoria să desfășoare o intensă activitate de educare a salariaților, incit aceștia să se socotească răspunzători de pă, fie lei, in cunde.
cea mai mică rlsi- că se grame măsoară sau în inae-

Grupai
Dumitru
MINCULESCU
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IN CAPITALA

Linii rapide de transport 
cu taximetre pe trasee fixe

■SO"-

;;

■B ■

2-B-7756
în scopul îmbunătățirii transportului de călători in Capitală, incepind cu data de 10 iulie a.c., întreprinderea de Transport București organizează un nou serviciu de prestații prin înființarea unor linii rapi

de de transport in co
mun cu t.aximetrele pe 
trasee fixe. In prima etapă se va da în funcțiune experimental linia fixă de transport ni*. 1 „TITAN — CENTRU - GARA DE NORD".Noul serviciu pus Ia dispoziția publicului călător următoarele je : are .. . transportului în mun prin faptul respectă un traseu fix, iar în taximetre pot călători simultan pină la 4 clienți, în limita locurilor disponibile prevăzute în cartea

prezintă avanta- caracterul cocă

tehnică a autoturismului ; taxarea călătorilor se face fără folosirea aparatului de taxat, pe bază de bilet individual eliberat de șofer la urcarea clientului în mașină ; costul biletului individual este unic, indiferent de punctul de urcare sau de coborîre a clientului pe traseu ; transporturile cu taxime- trele pe linii fixe sint organizate să funcționeze permanent — atit ziua, cit și noaptea ; taximetrele vor pleca din stațiile de capăt al liniei, pe măsura solicitării, cu un număr minim de 2 clienți, urmind ca pe traseu șoferul să o- prească la solicitări atît pentru completarea locurilor, cit și pentru coborîrea clienților, neavind stații fixe de oprire pe

traseu ; transporturile de călători cu taxi- metrele pe linii vor lega noile tiere cu centrul principalele noduri de circulație ale Capitalei.Pentru cunoașterea și identificarea de către publicul taximetrelor zate pe linii cestea sint cu dispozitive luminoase, scrise litere roșii, și cu plăcuță cu punctele le ale traseului.Prin organizarea noului serviciu, întreprinderea de Transport București va prelua o parte din fluxul de călători, in special din zonele aglomerate ale Capitalei, și va satisface astfel unele urgențe ale călătorilor la un tarif accesibil.

fixe car-Și
călător a reparti- fixe, a- echipate TAXI cu o indicatoare principa-

X 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

r
i
i

i
i
i
i

(
i
i
i
i
I
I r

În curind se va deschide
HANUL DRAGUȘENIO nouă unitate turistică a cooperației de consum urmează să fie Inaugurată, luna aceasta, în județul Suceava. Este vorha de HANUL DRĂGUȘENI, care, situat la 52 km de Suceava, pe șoseaua națională spre Roman, va asigura turiștilor ce vizitează aceste meleaguri moldovene condiții optime de recreere ți odihnă. Noua unitate dispune de camere confortabile cu două .și trei paturi, un cafă-bar și un restaurant. Amplasat într-o zonă de interes turistic, in apropierea unor locuri de mult intrate în legendă, Hanul Drăgu- șerii va fi — fără îndoială — o gazdă ospitalieră pentru cei dornici să viziteze vestitele monumente istorice și de artă din nordul Moldovei.
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— Aș dori o geantă de voiaj, asemănătoare cu cea expusă în vitrină (modelul nr. 2535 — n,n.) — se adresează un client responsabilului unității de marochină- rie din Calea Victoriei, 56. Dar vreau să fie ceva mal mică și fără banderolă albă de jur împrejur.— Nu acceptăm modificări — răspunde ferm responsabilul. Gentile le vindem gata făcute.— Dar aici este un centru de comandă — insistă clientul, puțin derulat,— Nu vă contrazic. Modelele insă le executăm doar așa cum sint expuse. Altcineva, vă rog.,,Asistind la această discuție, am crezut inițial că e o simplă întâmplare, un caz aparte. Transpunîndu-ne în calitate de clienți, am continuat însă investigațiile în celelalte unități similare din Capitală. Și, spre surprinderea noastră, peste tot am fost tratați cu același refuz categoric....Ziarul postru a mai scris, cu mult timp in urmă, despre practica unor unități de comandă ale cooperației meșteșugărești, care — nepreocupîndu-se suficient de problemele servirii clienților — refuză să execute lucrările după preferințele acestora, impu- nindu-le produse gata făcute (sau, cum li se mai spune în limbajul „casei", „produse de preintimpinare"). Era vorba nu numai de sectorul de marochină- rie, ci și de cel de confecții pentru bărbați și femei, de încălțăminte, de tricotaje, de produse din piele și blană, de produse din sectorul de șepcărie și cor- setărle. ș.a. Este drept, nu . putem spune că forul tutelar al cooperativelor meșteșugărești — UCECOM — ar fi rămas insensibil la a- cele critici : la mijlocul anului 1971 ne-a comunicat? chiar o serie de măsuri indicate tuturor cooperativelor din țară pentru remedierea situației semnalate. Intre altele, ni s-a transmis și precizarea eă, menținînd producția „de preintimpinare" (pină la o anumită limită — 20 la sută din capacitatea de lucru a atelierelor), cooperația a luat hotărirea să in- curajdze prin mecanismul prețurilor lucrările de mandă. în consecință, cum am subliniat, și la la care am adus lanoștința opiniei publice a- cele măsuri, se părea că lucrurile vor intra în mal?. Și totuși în cele multe unități clienții'tratați și acum precum am relatat la începutul rîndu- rilor- de. față. Discutăm cu președintele „Marochineri", donează toate unitățile de marochinărie din Capitală.— De ce în unități lucrările nu se execută după comanda clienților ?

co- ■ așa data cu-por-*mai sint
cooperativei care coor-

(Urmare din pag. Osă ajute la îndreptarea omului — asta e adevărata omenie — și nu să-l lase să persevereze in greșeli. Eu cred că trebuie să luptăm să facem omul mai drept, dacă pot să zic așa, mai omenos. Asia înseamnă cu adevărat spirit tovărășesc.— Satisfacțiile ?— Cînd doi care s-au certat să ne spună că 8-au împăcat cind fata vin ori inajung să-și dea mina, aici, noastră.Amărăciuni ?Mai sint și din astea. Le încerc ales cind dau de unii care vinmai încoace ca martori și aici o scaldă, caută s-o potrivească, să iasă cumva „mai in favoarea unuia, de parcă adevărul n-ar fi unul singur— Viitoarea ședință ?— Chiar astăzi : un casier plătitor a uitat pe aiurea servieta cu un rest de bani, un altui se împrumută cam des in stingă și-n dreapta și... „uită" să-i mai restituie, un caz de insultă și incă vreo eîteva pricini. Fiecăruia insă i se pare că pricina lui este cea mal însemnată. Luăm, firește măsura care se impune, dar ca să fii convins că ai îndreptat ceva in. sufletul omului trebuie să încerci să te iar cind nu-1 să vadă clar lui. La urma face dreptate oameni, do adevăr.
apropii, să-1 înțelegi, aprobi, cind a greșit, de ce si unde-i vina urmei, după mine, a înseamnă iubire de

Noi am dat indicații centrelor, transmisprecise tuturor Așa cum ni s-a de la UCECOM. înseamnă eă nu se respectă.— Mai mult ca sigur. Dar nu știați acest lucru ?— Controale nu pot spune că nu am făcut. Dar a- eest aspect, probabil, ne-a scăpat.Ce să mai spunem des-< pre seriozitatea unui asemenea răspuns, provenit din partea unui președinte de cooperativă căruia ,.îi scapă" un astfel de „amănunt" !

între coperțile unor dosare și încopeiate au rămas. De urmărit cum . se respectă —- nici vorbă. Din cind. așa cum am tat ia coo-perativa încălțămintei" din lă, cu ocazia controalelor „globale" se mai ia în discuție (!!) și problema „produselor de preintimpinare". Ceea ce. desigur, nu poate ține locul unor măsuri ferme pentru îndreptarea situației.Bine — ar putea replica reprezentanții cooperativelor — sintem noi de vină
„Lucrăm după

cînd in con.st.a- ..Arta Capita-

comanda clientului,

(/ar... executam
modelul nostru"

Pentru ce preferă unitățile meșteșifgărești' (nu 'numai cele de marochinărie. și nu numai cele din Capi-' tală) să lucreze „în preintimpinare" produsele nu e greu de Înțeles. Fiind executate tn serie — fără a diferenția modelele în funcție de dimensiunile și preferințele fiecărui client care comandă o — asemenea „produse preîntîmpinare" sint ușor de confecționat, sigurînd lumului de producție planificat nime. lucrezi fiecare menzii să întinzi o bucată de piele eau de stofă și sâ croiești, după același douăzeci, o sută similare de...nare.Desigur, nu s-ar fi ajuns la situația semnalată dacă, Intre timp, conducerile de cooperative ar fi manifestat fermitate In aplicarea instrucțiunilor date de UCECOM privind „producția de preintimpinare". Or, așa cum am putut constata în mai multe cooperative, aceste instrucțiuni, o dată primite, au fost încopeiate

mult asupra rolul ob-
valoarea unui televizor, iar alții dau ghes să intre primii, intrucît s-au „împăcat" și dosarul lor trebuie închis.Pricini diferite, cereri, mai sau mai puțin Întemeiate, cărora comisia, exercitindu-șisău de factor de influențare ștească, fie a stăruit la împăcarea părților, fie a procedat la soluționarea cauzei potrivit pțevederilor legii. Și nu de puține ori împricinați! au ieșit din sală mai senini, mai impăcați unii cu alții și mai ales cu ei înșiși.Din păcate insă, nu cu toți s-a întimplat la fel :— V-ați împăcat ? •

«3

realizarea
lucrare de mai a- vo-cu eforturi mi- Căci una este să produs cu produs, cu specificul co- clientului, și alta etipar, zece, de produse preintimpi-

că nu aplicăm nile UCECOM, de ce acceptă „produsele de nare" în locul celor dorite, la comandă ? Răspunsul comportă analiza a cel puțin două aspecte : a) termenele de execuție a comenzilor ; b) posibilitățile de informare a clienților privind toate modelele posibile de realizat în unitățile la ale apelează.Cercetind execuție a constată că, sint exagerat de mari. Facem aprecierea comparînd aceste rioadele efectuării4un

instrucțlu- dar clienții să cumpere preîntimpi-

căror serviciitermenele de comenzilor, se de regulă, eletermene cu pe- efectiv necesare lucrărilor : 3săptămîni pen- costum sau osau tru rochie (deși timpul efectiv necesar unei asemenea lucrări este de numai 4—5 zile), 20—25 zile pentru o pereche de pantofi (in loc de 1—2 zile), o lună pentru o geantă (in loc de 1—2 zile), două săp- tămini pentru o șapcă sau cămașă (in loc de citeva ceasuri) ș.a.m.d. De ce apar asemenea maxi-ter- mene ? Pentru că timpul meseriașilor, din ateliere este completat „cu pro-

duse de preintimpinare" ii Cum insă cetățeanul nu are posibilitatea să controleze acest lucru și cu atit mai puțin să intervină (iar cei obligați s-o facă nu o fac), acesta este nevoit fie să accepte maxi-termenele ca 1 se fixează, fie să renunțe la comandă și să se mulțumească cu un „produs de preintimpinare".Adeseori, clienții unităților meșteșugărești acceptă „produsele de preintimpinare" și din lipsa unei informări corespunzătoare ja- supra tuturor noi existente respectivă, din < tea să-1 aleagă ferat. Atelierele vitrine citeva modele și din acestea ești obligat să te decizi la unul. Revistele,, broșurile, pliantele, care să prezinte tot ceea ce este nou în materie de modă, și din care clientul să-și a- leagă modelul dorit, sint o raritate in centrele de comandă. E adevărat, in u- nele unități clienții sint ceva mai „informați", li se pun la dispoziție citeva foi îngălbenite de vreme jși roase la colțuri, incit dih- tr-un pantof de-abia mai rămîne modelul... șiretuliki. Nu are cooperația meșteșugărească fonduri in acest sens ? Cooperativa „Tehnica confecției" din Iași 1 a cheltuit, în 1972, peste 20 000 lei pentru trei parade ale modei, dar nu a alocht nici un leu pentru un album sau o colecție cu ultimele modele spre a le pune la dispoziția clienților din unități. Iar cooperativa „Confecția" din Ploiești, deși avea posibilitatea șă cumpere, din fondurile de producție, materiale pentru informarea clienților, a făcut în 1973 — pentru 36 de unități — numai 19 abonamente la revista de specialitate „Moda". Să ne mai întrebăm atunci de de clienții, necunoscînd întreaga gamă de modele, acceptă „produsele de preintimpinare" pe „postul" obiectului dorit ?Prezența in unitățile de comandă (pină Ia o a- numită limită, cum prevăd de fapt instrucțiunile UCECOM) a produselor gata făcute este, fără îndoială, un lucru bun. Sint clienți care, in anumite situații, nu pot aștepta chiar și termenul minim necesar de executare a comenzii și preferă să cumpere asemenea produse. Cum Insă a- ceste situații sint foarte rare, centrele do comandă trebuie să-și îndrepte atenția spre specificul și sarcina lor de bază : EXECUTAREA LUCRĂRILOR DUPĂ COMANDA CLIENTULUI. Numai astfel, unitățile cooperației meșteșugărești vor reuși să satisfacă la un nivel suporte- cerințele de servicii a' populației,
Mihai IONESCU

modelelor la data care ar pupe eel pre- i expun in modele

BUZĂU (Corespondentul „Scîn- teii", Mihai Bâzu). — Automobiliș- tilor ce parcurg drumul național Buzău—Brăila le stă acum la dispoziție o nouă stație de benzină situată la ieșirea din municipiul Buzău. Noua stație pentru produse petroliere asigură desfacerea tutu-
ror sortimentelor de benzine și uleiuri auto, precum și unele piese de schimb, uzual?. Tot aici funcționează o stație de spălare a autovehiculelor, un micro-magazin cu produse de artizanat și un bufet al alimentației publice.
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PRICINI Șl PATIMI se...în anticamera sălii In care țin ședințele comisiei de judecată nr. 2 de pe lingă Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Tirgoviște e animație. Nu este încă ora la care încep dezbaterile și din cauza aceasta atmosfera sugerează aievea o sală a „pașilor pierduți"... Un ginere se „conversează" de zor și în contradictoriu cu soacra, care, după părerea lui, „prea s-a amestecat în casa lor"o-a oiuwtomi iu va»« im , doi vecini își dispută intr-un colț contra-

păcarea T — stăruie unul din membrii comisiei de judecată.— Ehe, chestii vechi, remarcă filozofic pîritul. Cine știe...într-adevăr, cine știe... Dar chiar pentru asemenea izbucniri pătimașe nu este niciodată prea tîrziu. Li s-a mai dat un termen de chibzuință.Apoi, comisia a trecut la alt dosar : venise rindul unor soți porniți, după ceartă, să-șl împartă bunurile. Mai tirziu insă au plecat acasă împreună.
...Șl CÎTEVA PRECIZĂRIO recentă vizită întreprinsă la Ministerul Justiției ne-a creat posi-

Spiritul tovărășesc
— Nu!Enescu și Arcadie vecini pe aceeași Bălcescu.doriți nici

răspund intr-un glas Ion Nemțeanu, ambii stradă — Nicolaeacum să vă Im-— Nu picați ?— Nu pe două— Nici acum, tovarășe Enescu ? Doar dumneavoastră șinteți reclamat in acest dosar pentru insultă ? Nu credeți c-ar fi totuși mai bună Împăcarea ?— Nu ! Mîine avem recursul. Dacă-1 cîștigă dumnealui, îl iert (?!) și eu. Dacă nu, nu-l iert nici eu.— M-a purtat pe drum — spune 13 rindul său A. Nemțeanu, pirîtul — și cu cealaltă poveste. A ajuns și pe la judecătorie, acum iarăși eici.— A fost și pe la martorul meu, nu se lasă reclamantul!. A vrut să-1 influențeze, dar el a venit și mi-a spus...— Si chiar așa, sint niște lucruri atît de grave incit • imposibilă im-

! — vine din nou răspunsul voci.
bilitatea de a discuta, cu forurile in drept, și unele aspecte legate de activitatea propriu-zisă, de competența comisiilor de judecată. La întrebările noastre, tovarășul Dumitru Hogea, membru supleant în comisia centrală pentru organizarea și funcționarea comisiilor de judecată, a făcut citeva precizări, care ni se par utile atît pentru cei ce desfășoară o asemenea activitate, cit și pentru cetățeni :• Competența comisiilor de judecată este determinată in raport de cel în cauză astfel :— pentru fapte săvirșite de angajați la locul de muncă este competentă comisia de judecată din întreprinderea, organizația instituția sau organizația respectivă ;— pentru membrii sau organizațiilor cooperatiste organizații obștești, competenta parține comisiilor de judecată alese in cadrul acestor organizații ;

economică, de statangajații sau altor a-

— competența comisiilor de judecată de pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare este determinată «le domiciliul piritului sau făptuitorului ;o Prin Decretul nr. S6 din 28 februarie 1973, privind modificarea unor prevederi ale Legii nr. 59/1968 (republicată in Buletinul Oficial nr. 27 din 9 martie a.c.) in sensul îmbunătățirii și perfecționării activității acestor organe obștești de influențare și jurisdicție, a fost substanțial sporită competența comisiilor de judecată, în special a celor de pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare ;Astfel, aceste comisii au devenit competente să încerce împăcarea părților in unele litigii patrimoniale, pină Ja valoarea de 30 000 lei. (De altfel, procedura de împăciuire în a- ceste litigii a devenit obligatorie înainte de a se ajunge, dacă c cazul la Instanța Judecătorească),Judecarea propriu-zisă a acestor litigii se poate face numai cind, ne- reușindu-se împăcarea, părțile convenit ca litigiu] respectiv să fie judecat dc comisia de judecată, caz contrar, competența, in caz neimpăcare, aparține judecătoriei.• O ultimă precizare, care vizează tendința manifestată in uncie locuri, de a identifica împăciuirea cu judecata. După cum reiese insă din însuși textul legii, nu este vorba de unui și același lucru, competența' comisiilor de judecată fiind mai restrinsă in privința posibilității de a judeca, la numai citeva lapte (lovirea sau alte violențe fără urmări deosebite), amenințarea șl insulla, abuzul de încredere săvirșit intre persoane fizice (dacă valoarea pagubei nu depășește 500 lei etc.) spre deosebire de Împăciuire, unde competența este extinsă la o gamă mai largă de fapte (a se vedea textul legii). Acest lucru trebuie bine înțeles, fiindcă in practică identificarea acestor două noțiuni a pus uncie comisii în situația de a soluționa cauze pentru care n-aveau compe- . tența necesară, dind în consecință hoțăriri fără temei legal.
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Așii preciziei tehnice

I

l.

RECOLTAREA
Timpul afectat strîigerii culturaor te vară e scurt: 
Sâ FOLOSIM INTENS HEM OM BUNA OE LIICRIi i

Cînd îi vezi lucrînd la microscop, între instalațiile electronice, crezi că te afli mai degrabă la un centru de cercetări, decît. în- tr-o uzină. Oamenii, puternic concentrați a- supra fiecărei operațiuni. sînt scuimpi la vorbă; Nici nu încercăm să-i deranjăm. Le urmărim mișcările sigure și delicate. Ceea ce ni s-a spus că înseamnă o piesă — un „lagăr de mecanism" — este un lucru minuscul, abia perceptibil. Un neavizat riscă să fie prins în mrejele uimirii, aici, la ÎNTREPRINDEREA DE MECANICA FINA DIN BUCUREȘTI.— Ce înseamnă, de fapt, mecanica fină, tovarășe inginer Petre Dinescu ? — ne a- dresăm celui care ne oferă explicațiile în documentare.— Noi obișnuim să dăm două definiții deodată. Alegeți-o pa cea mai clară. Una TEHNICA : în această viziune, mecanica fină presupune, deopotrivă, parametrii de precizie (se lucrează cu toleranțe de ordinul zecimilor de microni), dimensiune (la aparatele de măsură avem piese cu greutate sub un gram), calitate a prelucrării (suprafețele pieselor prelucrate trebuie să' fie comparabile cu luciul oglinzii). Și una UMANA : adică, pricepere, dar și putere de dăruire, pa- șiune, răbdare.Cele două definiții se completează una cu alta ; luate separat, ar rămîne trunchiate. Urmărind îndeaproape cum se realizează o piesă, cum se integrează ea într-un sub- ansamblu și, apoi, în ansamblul unui aparat, în minte îți apar simultan cele două precizări....Organizația de tineret lansează o inițiativă axată pe asigurarea celei mai bune întrețineri a mașinilor și aparaturii din dotare. Grija față de

unealta de producție constituie aici un criteriu de apreciere a competenței. Dacă nu chiar imposibil, a fost totuși foarte greu să se detașeze un câștigător din această competiție, întrucît locul I urma să fie ocupat de sute și sute de tineri....Un muncitor, Marin Dumitru, gîndește, desenează și construiește o scară telescopică pentru că, ..așa am gîndit eu că o să-mi reușească și că o să ne fie de mare folos în treburile gospodărești din secții". Mindru de realizarea

scrisă la loc de frunte pe ordinea de zi a activității cotidiene. O- fensiva este fermă, cu o participare totală de la muncitor la director. Gîndiți-vă numai la faptul că în acest cincinal producția întreprinderii va crește de 3,5 ori, că și aici, la fel ca în toate întreprinderile Capitalei, angajamentul „Cincinalul în patru ani și jumătate" poartă semnătura întregului colectiv.— Saltul apreciabil al producției din acest cincinal îl pregătim cu flecare zi — ne

30 la sută ! La un ritm record, o depășire record.' Practic, în șase luni din acest an s-a realizat cît în șapte luni. Un cîștig net de o lună în „bătălia" cu timpul din acest an. Care sînt cele mai proeminente argumente Care dau consistență succesului ?Tehnica : aici, în a- cest domeniu al preciziei și rigorilor de funcționare, au învestit cei de la uzina de mecanică fină o apreciabilă parte din spiritul lor de gospodari. Fabrica beneficiază în acest cincinal de în-

tă. De Ia începutul a- nului și pină acum, circa 60 de asemenea mașini-unelte au produs direct în contul angajamentelor, cu toate că producția lor era luată în calcul abia începînd cu trimestrul III 1973.' Cîș- tigul net : 7 milioane lei producție-marfă.Oamenii : îl ascultăm pe muncitorul Gheorghe Bărăscu, care lucrează într-un sector născut dintr-o asemenea rezolvare organizatorică :— Cel mai mare cîștig de producție în lupta pentru realizarea
@ O definiție pentru mecanica fină ® Grefa de utilaje

9 De la microni — la 6 luni cîștig de timp în îndeplinirea

cincinalului @ Ateliere „școală" în întreprindere

sa, muncitorul ne-o prezintă : /„Ăsta e ! Pare un lucru simplu, dar știți cît de bine mă simt cînd îl privesc. Acum, uite colo, o să fie o mașinărie de toată frumusețea. Ii spunem mașină semiautomată pentru preîncălzirea suporți- lor de cuțite înainte de forjare. Cam lung nume, nu ? Pentru mine e la fel de obișnuit ca Nelu sau Rică. O cunosc bine, cum se zice, e din familie. O facem aici, în fabrică, pentru nevoile proprii și cu forțe proprii".Sînt secvențe din neliniștea căutărilor de perfecționare, consemnate acum în ajunul Zilei constructorilor de mașini. „Perfecțiunea este un lucru spre care tindem, dar pe care nu îl posedăm niciodată" — spune un cunoscut dicton. Aici, la întreprinderea de mecanică fină, lupta pentru perfecțiune, pentru autodepășire profesională este în-

spune directorul uzinei, ing. Șcrban Teo- dorescu. Noi știm unde trebuie să ajungem în 1975, și, în funcție de acest obiectiv, am elaborat întreaga strategie a devansării cincinalului. Că acum, la jumătatea cincinalului, ne flăm pe drumul cel bun, o dovedesc și realizările din acest an : planul producției globale a fost depășit cu circa 12 la sută în primul semestru, creîndu-se astfel condiții ca pină Ia 23 August să realizăm integral angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe 1973.Ascultăm relatarea directorului. Planul pe un semestru depășit cu 12 la sută ? Nu este nefiresc de mult? Poate că sarcinile de plan sînt comode. Dar datele care ni se pun la dispoziție înlătură orice urmă de îndoială. Numai în acest an producția globală sporește față de 1972 cu

semnate . fonduri de investiții. Se construiesc noi secții. Se înalță noi hale. Se aduc mașini și utilaje ultramoderne pentru dotarea uzinei. La un moment dat, investiția nu se materializa după ritmurile calculelor. Au început să sosească utilajele. ,.Ce facem cu ele ?“ întrebare pe deplin firească, întrucît hala abia se înălța. Din punctul de vedere al uzinei, situația era clară : se așteaptă terminarea construcției. Aceasta era „rezolvarea" legală și cea mai comodă. Și, totuși, ea a fost refuzată și a- bandonată. Au urmat zile de măsurători, proiecte, calcule, variante. Toate subordonate unui scop unic : crearea de spații disponibile pentru montarea mașinilor-unelte aferente investițiilor uzinei. „Grefa" utilajelor noi în hale vechi s-a dovedit a fi nu numai inspirată, ci și deosebit de eficien-

cincinalului în patru ani și jumătate nu-1 datorăm tehnicii, oricît ar fi ea de modernă, ci omului. Uitați-vă la cei din jurul meu. Cei mai multi sint tineri. Unii sint muncitori „titulari", alții abia acum învață. în fiecare an, eu am sub ochi 3—4 tineri. Se califică. Dar nu în teorie, ci, aici, în practică, lingă mașină. Știu că în anii- aceștia trebuie să formăm'cî- teva mii de muncitori. Așa că pe lingă producție noi facem și școală cu tinerii. Le prinde bine și lor, ne prinde bine și nouă. Și fabricii !Trecem prin cîteva ateliere și secții ale uzinei. Se aude numai zgomotul mașinilor. In apropierea fiecărui muncitor cu stagiu, 2, 3, 4 tineri, fiecare lucrind la un strung, freză sau raboteză. Un tînăr părăsește locul de muncă. Se duce la „profesor". Cere o lămurire. După două minute, totul este în

regulă. într-un intens ritm de producție — o atestă realizările a- mintite — secțiile de fabricație ale uzinei s-au transformat în a- devărate ateliere-școa- lă. Numai în acest an 1 000 de tineri-ucenicl vor primi atestatul de muncitor....Și iar oamenii : într-adevăr, cel mai important cîștig de producție este datorat lui, omului. Aveam să ne convingem și în a- telierul de autoutilări al uzinei.— La ce lucrați în prezent ? — îl întrebăm pe muncitorul Teodor Lascăr, vechi susținător al ideii de autodotare,— Sîntem în faza finală cu execuția a trei mașini de rectificat conturul la plăcuțele dure,.— Ce înseamnă asta pentru uzină ?—r Un cîștig net de 500 000 lei valută. S-a hotărit să Ie aducem din import. Noi, muncitorii și specialiștii din atelierul de auto- utilare, am spus nu. Și am făcut ceea ce se credea că n-o să reușim.Oamenii au vrut și au reușit ! Mașina prezentată a devenit un simbol al voinței și competenței. în ea s-au asamblat nu mai puțin de 3 000 de repere — fiecare din ele unicat. Mașina lucrează în ciclu complet automat, cu o precizie de 0,5 microni. Prin asemenea dotări, secția de plă- . cute dure și-a triplat capacitatea de producție.într-adevăr, cîștigul de producție este datorat lui și numai lui — omului. Aici, la Întreprinderea de mecanică fină, investiția de inteligență capătă rigurozitatea fracțiunilor de microni. Devine o permanență, o bază solidă pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate.
Viorel 
SALAGEAN

numărul 90000CRAIOVA (Corespondentul „Scîn- teii", N. Țuicu). — Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la uzina „Electroputere" Craiova au realizat zilele acestea cel de-al 90 000-lea transformator. în prezent, în marea uzină craioveană este gata pentru expediere, spre Brăila, transformatorul monobloc de 200 MVA la 220 kW ; totodată se fac ultimele pregătiri la transformatorul monobloc de 190 MVA destinat hidrocentralei de pe Lotru. Anul acesta, craioveană se vor strui 38 transformatoare șiîn uzina mai con- au-

culatotransformatoare cu puteri prinse între 63 000 kVA pînă 400 000 kVA, reprezentînd o producție aproape dublă față -de 1972. Acest lucru a fost posibil atit prin creșterea productivității muncii, cît și datorită măririi capacităților de producție. Trecerea la fabricația de transformatoare de mare putere este, totodată, rodul muncii și perseverenței proiectanților și constructorilor din Cadrul uzinei ; în seprt timp ei au reușit să realizeze proiecte la nivelul unor țări cu vechi tradiții în fabricația de utilaje și aparataje electrice.
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Țesături de calitate, 
într-o gamă variată de modeleTIMIȘOARA (Corespondentul „Scinteii", Cezar Ioana). — Preocuparea colectivului de la Industria tru rea s-a Lugoj pen- diversifica- de țesături primul semestru al anului cu reușite certe. Astfel, concomitent cu realizarea unei producții suplimentare de 20 000 metri pătrați țesături de bumbac au fost create și introduse în fabricație un număr de 15 articole noi, în 94 de desene și poziții coloristi- ce. între acestea se află țesăturile pentru costumașe de copii, cele, din fibre chimice tratate

textilă sporirea și producției soldat în al anului Astfel,

neșifonabil, sau în amestec cu bumbac și celofibră, în dungi și carouri pentru cămăși', bluze etc. După cum aflăm de la ing. Cornel Cristurean, directorul adjunct tehnic și de producție, specialiștii întreprinderii au e- laborat în această perioadă noi procedee tehnologice care permit obținerea unor tipuri de țesături cu caracter de premieră pe plan național. Este vorba, între altele, de finisarea paste- ricidă a țesăturilor cu conținut de fibre poliesterice-, precum și de alte perfecționări tehnologice care conferă țesăturilor un tușeu deosebit de plăcut.
® S 1 1 ■ H i
(Urmare din pag. I)cerințelor economiei moderne, nivelului de competitivitate pe piața externă. Reilevînd convingător — pe bază de date si fapte — aceste succese, adunările generale ale organizațiilor de partid vor trebui să pună accentul tocmai pe lichidarea deficiențelor, pe ridicarea in continuare, sistematică, a calității produselor, lucrărilor și serviciilor. în acest sens, conducerea partidului subliniază cerința de a lega strins calitatea produselor de progresul tehnico-științific, care duce la diversificarea producției, la apariția de noi și noi produse, mereu mai perfecționate și mai variate, din punctul de vedere al satisfacerii nevoilor societății.Privind lucrurile prin această prismă, adunările generale ale organizațiilor de partid vor acorda cea mai mare însemnătate înfăptuirii programelor de asimilări, de promovare a progresului tehnic ; în lumina indicațiilor conducerii partidului, la baza acestor programe trebuie să stea necesitățile economiei naționale, cercetări aprofundate din punct de vedere tehnic și economic, care să evidențieze raportul dintre caracteristicile calitative prevăzute pentru noile produse și cele conferite de progresul tehnic contemporan. contribuția la creșterea producției si productivității muncii, a valorii de întrebuințare, la reducerea prețului de cost, respectiv, la sporirea economiei de muncă socială rezultată în urma asimilării. Ca atare, așa cum se arată în tematica aprobată de conducerea partidului, organele și organizațiile de

partid au datoria să determine toți factorii din întreprinderi, centrale industriale, institute de cercetare și proiectare, ministere să-și concentreze în mai mare măsură eforturile pentru realizarea într-un ritm mai rapid a produselor noi și modernizarea celor existente : omologarea produselor numai după efectuarea tuturor probelor semnificative și atingerea parametrilor prevă- zuti în documentație ; pregătirea e- xemplară a fabricației produselor noi și îmbunătățirea fabricației celor din producția curentă ; realizarea și îmbunătățirea parametrilor la toate produsele ce se execută după licență ; perfecționarea standardelor si normelor interne ; combaterea și eliminarea cu desăvîrșire a derogărilor de la documentațiile tehnice, care duc la slăbirea calității produselor.Asigurarea unei calități superioare. în condițiile creșterii competitivității produselor, a ponderii celor cu înalt grad de prelucrare, lărgirii gamei sortimentelor, materiilor prime și materialelor care intră in componenta acestora impun din partea organelor și organizațiilor de partid, comitetelor și consiliilor oamenilor muncii o preocupare sporită pentru respectarea cu strictețe a proceselor tehnologice, introducerea de noi tehnologii si perfecționarea celor existente, măsuri menite să ducă la prevenirea rebuturilor si remanierilor ; repararea si întreținerea utilajelor și instalațiilor, astfel incit acestea să asigure precizia si parametrii prevăzuți în documentația tehnică de execuție a produselor ; gospodărirea judicioasă a materiilor prime si materialelor, organizarea

rațională a depozitelor în vederea asigurării integrității și folosirii a- cestora în prooesul de fabricație, în concordahță cu prevederile din documentațiile tehnice.O maximă importantă are totodată. realizarea lucrărilor de investiții la un înalt nivel calitativ, cerință care trebuie să se situeze în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid. în acest scop — după cum se precizează în te-

* 
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tre beneficiari ; asigurarea asistentei tehnice pe genuri de lucrări ; combaterea tendințelor de folosire a provizoratelor la punerea în funcțiune a noilor obiective.Din toate aceste prevederi se desprinde cu pregnantă ideeh subliniată în repetate rînduri de conducerea partidului, potrivit căreia, pînă la urmă, calitatea o hotărăște activitatea practică, concretă a fiecărui muncitor, maistru, inginer, a tuturor acc-

FURAJELE —
cit mai grabnic, din cimp 
ÎN SILOZURI
SI FÎNARE!

9Producția excepțională de nutrețuri vșrzi de pe terenurile cu trifoliene și finețe naturale impune o atenție deosebită la recoltat și depozitat pentru a se evita pierderile de substanțe nutritive. în județele unde finețele naturale ocupă suprafețe întinse, recoltarea acestora solicită o mare concentrare de forțe manuale și mecanice. Ținînd seama de această cerință, în județul Suceava, din inițiativa comitetului județean de partid, măsurile în vederea urgentării strîngerii furajelor au fost dezbătute în cadrul fiecărui consiliu intercooperatist, cu participarea secretarilor organizațiilor de partid de la sate, primarilor, a conducătorilor unităților agricole și a specialiștilor’. Măsurile vizează recoltarea furajelor în funcție de starea de vegetație și nu după datele calendaristice, organizarea întrajutorării, corelarea mai judicioasă a eforturilor cooperatorilor și mecanizatorilor. Majoritatea unităților au început cositul cu 10—15 zile mai devreme decît în anii tre- cuți. în cadrul fermelor asociației intercooperatiste Zvoriș- tea au fost folosite toate „ferestrele" dintre ploi pentru recoltat și transport. Ca urmare, pînă acum au fost depozitate 650 tone fîn, iar pentru evitarea pierderilor de substanțe nutritive s-au preparat 800 tone de semisiloz.Ținînd seama că în majoritatea unităților agricole mijloacele mecanice sînt insuficiente și nu asigură un flux continuu al lucrărilor, direcția agricolă a luat măsuri pentru întrajutorarea între unități, dirijarea utilajelor și mijloacelor de transport acolo unde pot lucra cu randament maxim. La ferma Udești, de pildă, recoltatul furajelor a început cu trei zile mai devreme decît în celelalte ferme ale asociației intercooperatiste de creștere a animalelor — Bosanci. Aici au fost aduse mijloace de transport de la Reuseni și Chilișeni, s-au alcătuit echipe de cosași și de încărcători. Măsurile luate au permis să se obțină fin vi- taminic, de calitate foarte bună, depozitat în finare, la a- dăpost de intemperii. în același mod s-ă procedat la ferma de vaci Boroaia, unde în două zile cu timp frumos s-a lucrat la transportul finului cu peste 100 de atelaje, 8 remorci și 3 autocamioane, practic cu toate mijloacele.Deși există multe asemenea exemple de spirit gospodăresc, nu peste tot se întreprind însă măsuri ho- tărite pentru depășirea greutăților create de timpul ploios. Dintr-un calcul făcut de direcția agricolă rezultă că, în prezent, pe cimp sint circa 30 000 tone de fîn așezat pe suporți de lemn sau în căpițe. Este o cantitate imensă pentru transportul căreia trebuie folosite absolut toate mijloacele de transport existente. Dar, la ferma Manolea. nu s-a transportat, nimic din nutrețul de pe cele 175 ha cosite, iar la Bogdănești, din 130 ha recoltate s-au transportat furajele de pe numai 10 ha.Unii specialiști spun așa : am pus finul pe prepeleci, mai poate să aștepte. într-adevăr, această metodă tradițională împiedică putrezirea nutrețului pe timp .ploios, dar nicidecum nu-1 ferește de pierderea unei importante cantități de substanțe nutritive. Pe foarte multe tarlale din localitățile Salcea, Iacobești, Verești, Ilișești, Liteni și altele, a doua recoltă de trifoi va fi diminuată și pentru că pe locul unde stau căpițele de fin nu mai crește mai nimic. Este drept, o căpiță ocupă numai cîțiva metri pătrați, dar adunate, ele totalizează multe hectare scoase temporar din circuitul producției.Concomitent cu măsurile de cea mai stringentă actualitate pentru adăpostirea nutrețului recoltat este necesar să se intensifice cositul fînețelor. Amploarea acestor lucrări este lesne de apreciat, deoarece „lanurile" de ierburi ale județului însumează circa 73 000 hectare, cam tot atit cit ocupă cerealele in unele județe sudice. Cu excepția zonelor montane, ierburile au ajuns în faza optimă pentru recoltat. Evident, cositul fînețelor este la început. Există premise ca, pe baza aplicării acordului global, cositul să se facă mai devreme, să se poată obține în acest an și o recoltă de otavă. în cadrul asociației de creștere a anima- , lelor Fălticeni, din 1 560 ha finețe au și fost cosite 1 200 ha de către echipe de cosași retribuiți în acord global. Dar pînă acum nu s-a transportat nimic, iar pe 500 ha finul este în brazde, sub acțiunea degradantă a ploilor. Sint deci semne că vor fi pierderi și la recoltarea fînețelor. Pentru diminuarea acestora, cea mai eficientă metodă constă în prepararea unor cantități cît mai mari de semisiloz. Pentru creșterea producției de carne și lapte e preferabil ca, în locul finului înnegrit de ploi, animalele să primească semisiloz de bună calitate. Ce împiedică prepararea semi- silozului ? Evident, o cauză o constituie obișnuința de a transforma nutrețurile verzi în fin, indiferent de condițiile atmosferice. Dar nu-i mai puțin adevărat că insuficiența mijloacelor mecanice, starea precară a acestora împiedică însilozarea furajelor. După cum ne spunea ing. Nicolae Plută, directorul asociației de creștere a animalelor Cornu-Luncii, în prezent este nevoie de 10 cositori, dar există numai 4, din care doar 3 funcționează normal.în unitățile agricole ale județului Suceava există un interes direct pentru a obține furaje multe și de calitate, întrucit retribuția se face în acord global. Există, de asemenea, experiență pozitivă, Ceea ce se cere acum este ca, peste tot, fără nici o excepție, să se aplice punct cu punct măsurile stabilite pentru urgentarea recoltării furajelor, pentru diminuarea pierderilor de substanțe nutritive.
C. BORDE1ANU

apar pe parcursul procesului de producție. Pe această linie, organele și organizațiile de partid, comitetele și consiliile oamenilor muncii au datoria să manifeste o preocupare susținută pentru perfecționarea organizării și întărirea exigenței controlului tehnic pe toate fazele proceselor tehnologice, începînd cu recepția materiilor prime, materialelor și semifabricatelor, pînă la livrarea produsului finit.
■9

CALITATEA PRODUCȚIEI
matica aprobată de conducerea partidului — comitetele și consiliile oamenilor muncii, toți factorii din institutele de proiectare, unitățile de construcții-montaj și cele beneficiare de investiții au datoria să acționeze cu fermitate pentru asigurarea unei calități superioare a produselor, care urmează a se realiza în noile obiective prin înseși documentațiile și proiectele de execuție a investițiilor ; executarea - lucrărilor de construcții numai in condițiile de calitate prevăzute în proiect : respectarea cu strictețe a cerințelor de montaj și a probelor tehnologice a utilajelor și instalațiilor ; recepția exigentă a materiilor prime. utilajelor și instalațiilor, lucrărilor de construcții-montaj de că-

lor care lucrează nemijlocit în sfera producției materiale. Această idee trebuie să fie dominantă în cadrul dezbaterilor din adunările generale ale organizațiilor de partid. Cu a- ceeași seriozitate însă se cere analizată și activitatea controlului tehnic de calitate, avînd permanent în față sarcina trasată în acest sens .de secretarul general al partidului nostru, care arăta : „Este necesar să se asigure un asemenea control al calității incit să se evite în mod categoric ieșirea de pe porțile fabricii a vreunui produs care nu corespunde exigențelor calitative stabilite in plan", în lumina acestei sarcini, trebuie întărit controlul preventiv, pe fluxul de fabricație, de natură să sesizeze la timp fenomenele negative care mai

Realizarea unei înalte calități a producției nu trebuie redusă însă la dimensiunile unei probleme exclusiv tehnice ; ridicării calității produselor trebuie să 1 se confere o însemnătate politică, pentru a deveni o cauză generală a tuturor muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, a tuturor factorilor care concură Ia realizarea, în condiții de înaltă eficiență, a planului de stat. Iată, deci, o' altă idee dominantă a dezbaterilor din adunările generale ale organizațiilor de partid. Și pe bună dreptate. dacă ținem seama de faptul că. în condițiile obținerii an de an a unui volum sporit de producție, destinată consumului intern și exportului, eforturile trebuie să fie orientate în direcția identificării (i valorificării tuturor

SECVENȚE
MEHEDINȚENE

în aceste zile, în toate unitățile agricole din județul Mehedinți se lucrează intens la recolta- -tul griului. Miercuri, 4 iulie, am surprins, cu a- paratul fotografic, cite- va secvențe din activitatea celor care se întrec cu timpul pentru a strîn- ge cit mai repede și fără pierderi noua recoltă.La cooperativa agricolă din Pristol, lanurile de grîu erau împînzite de oameni și combine. „Lucrăm, după cum se vede, cu 11 combine — ne spunea ing. Ion Nedelcu. Pînă seara vom strînge recolta de grîu de pe mai bine de 250 ha. în cel mult 5 zile noi vom încheia recoltatul griului de pe întreaga suprafață de 685 ha". Pe parcela de 150 ha cii grîu, (fotografia de sus), unde se aflau concentrate combinele, mai lucrau peste 400 cooperatori, 8 autocamioane cu remorci, 34 atelaje. Se recolta, se transporta din cîmp producția rezultată, se elibera și pregătea terenul, care urma să fie imediat însămînțat cu porumb. Mecanizatorii Ion Măn- cescu, Tudorescu Gri- gore și Gheorghe Pădu-

reanu își propuseseră să realizeze recordul zilei, în cele 9 cooperative a- gricole de pe raza de activitate a stațiunii de mecanizare a agriculturii Gruia — după cum ne preciza ing. Ion Bă- leanu, directorul stațiunii — griul s-a recoltat, de pe mai bine de 1 400. ha. Ceea ce înseamnă ca in aceste unități, in1 cel mult 7-8 zile, întlreaga, producție de grîu de pe cele aproape 5 000 ha va, fi înmagazinată. iDeși se apropia încheierea unei zile, de ,mun-> că spornică — cu , peste 70' ha griu recoltat la cooperativa algrîco- lă Pătule I, mecanizatorii Ștefan Șchiopii, Mihai Bosoancă și Firu Ștefan grăbeau . pregătirea terenului și insă- mințarea porumbului pentru boabe pe ultimele 10 ha din cele 100 ha planificate (fotografia de jos). Așa cum ne-au spus, ei își propuseseră să lucreze pînă noaptea tîr- ziu pentru a termina de însămînțat parcela. respectivă.
Virgil TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"

o n o o n mposibilităților de realizare a produselor și lucrărilor la un nivel calitativ competitiv și, în primul rind, a determinării fiecărui lucrător de a manifesta maximum de răspundere pentru cantitatea și calitatea muncii prestate. Realizarea de produse, lucrări și servicii de bună calitate este nu numai o obligație de serviciu, ci și o problemă de etică și responsabilitate socială, de conștiință a fiecărui cetățean. De aceea, organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., toți factorii de răspundere trebuie să desfășoare o rodnică activitate politică în rîndurile fiecărui colectiv, cu fiecare salariat, de la director pînă la muncitor, să inițieze și organizeze acțiuni variate pentru a crea în jurul problemelor de calitate o largă opinie de masă, o conștiință ridicată. în scopul creșterii nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru promovarea unui comerț competitiv, la nivelul real al potențialului industrial și productiv al țării. Orice efort în realizarea planului și angajamentelor asumate de fiecare unitate economică este încununat de succes numai în măsura în care o- biectivele privind îmbunătățirea Calității întrunesc adeziunea întregului colectiv de oameni ai muncii, sînt prezente în mintea fiecărui lucrător și îi stimulează capacitatea de a crea și acționa pentru realizarea de produse de calitate, de a evalua permanent rezultatele în raport cu nivelul calitativ cel mai. înalt atins la noi în țară sau în străinătate.Punînd în centrul dezbaterilor cu comuniștii, cu toți oamenii muncii aceste probleme, organizațiile de partid au datoria să controleze îndea-

li Hproape modul în care conducerile întreprinderilor și centralelor industriale acționează pentru înfăptuirea unor asemenea deziderate majore, să militeze pentru lichidarea cu desăvîrșire a atitudinii de îngăduință și toleranță față de abaterile de la documentațiile tehnice, să interzică in mod categoric livrarea la export, sau către beneficiarii interni a unor produse necorespunzătoare calitativ, în același context, potrivit hotărîri- lor de partid și de stat, Legii pri-, vind asigurarea și controlul calității; produselor, organele și organizațiile de partid trebuie să impulsioneze, activitatea consiliilor și comitetelor oamenilor muncii în vederea îmbu- ■ nătățirii și realizării propriilor programe de măsuri adoptate în acest, domeniu, să asigure o deplină viabi-J litate activității comisiilor muncitorești pentru calitate — acest cadru, larg de participare organizată a clasei muncitoare, a tuturor salariaților» la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid în domeniul calității.înaintarea accelerată a societății noastre pe calea progresului și prosperității pune în fața întreprinderilor, centralelor industriale și ministerelor, a tuturor celor ce muncesc în industrie, în economia națională mari răspunderi și obligații în domeniul îmbunătățirii calității produselor. Aceasta trebuie să constituie in etapa actuală o preocupare de prim ordin, să fie considerată o sarcină centrală de partid și de stat în activitatea de realizare, în condiții de eficiență economică superioară a planului pe acest an, ho- tărîtor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.
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Viata cultural-artisfică din toate localitățile țării a cunoscut în anii noștri un salt incontestabil. Teatrele au contribuit mult la această eflorescentă culturală. Ele și-au format un public nou, in- ,setat de frumos, care cere cu tot mai multă insistentă scenei snectacole profunde, viguroase sub raport artistic, bogate in idei. O serie de colective din. provincie au dovedit. în ultimii ani, că știu să creeze spectacole de o înaltă valoare artistică și ideologică. Mi-aș permite să citez aici „Speranța nu moare in zori", la Tg. Mureș, „Vlad Țepeș în ianuarie". la Oradea. ..Coroană pentru Doja". la Timișoara, „A 12-a noapte",. la Brașov (alături des cel de la „Bulandra"), „Tragedia fecioarei", la Sibiu, și altele.Atît experiența mea cit și a colegilor cu care am avut vii și susținute discuții mi-au dovedit cu prisosință că în multe din teatrele din provincie se găsesc resurse suficiente — și artistice, și organizatorice — pentru a obține succese durabile, adine întipărite in conștiința spectatorilor. Totul depinde de noi, de voința noastră de a ridica teatrul Ia înălțimea misiunii de e- ducator și modelator al conștiinței socialiste ce i-a fost încredințată, de capacitatea noastră de a cunoaște realitatea și de a ne a- dresa oamenilor, de a face din fiecare spectacol un eveniment artistic.Cum se face totuși că reușitele clare și de necontestat sint încă puține, parțiale ? Cum se explică faptul că, alături de realizări competitive pe plan național. apar uneori spectacole mediocre, cenușii, lipsite de expresivitate, fără relief ?Cred că prima și cea mai importantă cauză a acestei fluctuații de calitate provine din lipsa unui program artistic ferm care să inclu
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Film realizat in studiou
rile centrului de pro
ducție cinematografică 
„București”. Scenariul : 
Titus Popovici, Petre S'ăl- 
cudeanu. Regia : Manole 
Marcus. Imaginea : Nicu 
Stan. Muzica : George 
Grigoriu. Decoruri : arh. 
Aureliu lonescu. Costu
me : Lidia Luiudis. Cu : 
Tory Eterle, Ilarion Cio- 
banu, Maria Clara-Sebok, 
Victor Rebengiuc, Silviu 
Stănculescu, Ernest Maf
iei, Zephi Alșek, Virgil 
Mogoș, Constantin Dinu- 
lescu, Mânu Nedeianu, 

Lazăr Vrabie
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• CICLISM. — Turul Iugoslaviei a continuat cu desfășurarea etapei a 6-a, Kumanovo—Tetovo (134 km), ciștigată de sovieticul Anatoli Starkov în 3h 27’44” (medie orară 38,600 km). în același timp cu învingătorul, pe locul trei a sosit Tudor Vasile. Tricoul galben continuă să fie purtat de francezul Guy Leleu, secundat de italianul Rosanni, la 1’08”. Tudor Vasile se află pe locul 9 la 2’30”.© TENIS. — Pentru prima oara din anul 1957, două jucătoare americane — Billie Jean King și Chris E- vert (revelația acestui sezon) — iși vor disputa finala probei de simplu femei a turneului de Ia Wimbledon.Ieri, în prima semifinală a probei de simplu masculin, sovieticul Metre- veli l-a întrecut cu 6—3, 3—6, 6—3, 6—4 pe nord-americanul Meyer (învingătorul lui Năstase). Cealaltă semifinală a opus pe Kodes (Cehoslovacia) lui Taylor (Anglia). A cîștigat Kodes cu 8—9, 9—7, 5—7, 6-4, 7—5.• SCRIMA. — Proba individuala de sabie din cadrul Campionatelor mondiale de scrimă de la Goteborg a revenit italianului Mario Monțano (24 de ani, student la electronică). Victoria lui Montano a fost realizată in condiții dramatice : în asaltul decisiv cu fostul campion Viktor Sidiak, la scorul de 2—2, el s-a prăbușit pe planșă, acuzînd crampe musculare. Revenind pe planșă și continuînd lupta (deși medicul l-a sfătuit să renunțe), Montano a reușit să cîștige asaltul cu_5—4. Ieri a început proba de floretă (echipe masculine). Formația României s-a calificat pentru sferturile de finală, invingînd cu 11—5 echipa Belgiei și cu 9—7 selecționata Cehoslovaciei. în seria respectivă, pe primul loc s-a clasat echipa R. F. Germania.© ATLETISM. — Cu prilejul unui concurs atletic desfășurat la Viena. austriaca Ilona Gusenbauer, fostă recordmană mondială la săritura în înălțime, a realizat cea mai bună performanță mondială a anului : 1,91 m.a BOX. — Pugilistul francez Jacques Kechichian este nouț, campion european la categoria „superwelter". In meciul disputat la Lignano Sabba■ diaro, în prezența a 10 000 de spectatori, Kechichian l-a învins prin KO tehnic, în repriza a 9-a, pe italianul Carlo Duran.

dă lucrări de primă mărime, în stagiunea care a trecut și în cea actuală, noi, Teatrul din Arad, am încercat să remediem această deficiență, propunînd spre reprezentare piese sigure, deși valoarea unora nu este la înălțimea exigențelor noastre de perspectivă.Actualul an teatral, la Arad. înmănunchează piese ca „Antigona" de Sofocle, „Soțul păcălit" de Moliere, „Fizicienii" de Durrenmatt, „Joc de pisici" de Orkeny Istvăn, iar din dramaturgia

lui în lucru. Sint. deci, e- lemente care tin de noi, de probitatea noastră, de tenacitatea noastră, de idealul nostru artistic. Actorul e gata, în general, să lucreze oricît, e dornic de perfecțiune. Nu depinde de- cit de regizor ca să valorifice această caracteristică. Nu e ușor, dar nici imposibil. Experiența a dovedit că, de multe ori, prin muncă, stimuli, încredere, un actor, nu neapărat excepțional, e capabil să realizeze un rol la in-
puncte de vedere

originală, „Trei crai de la răsărit" de B. P. Hașdeu, „Act venețian" de Camil Petrescu, „Omul care..." de Horia Lovinescu, „Baronul" de C. Paraschivescu, „Preșul" de Ion Băieșu. Cind ai în față un asemenea program, la care se adaugă un șir de manifestări literare, de pedagogie teatrală, întîl- niri cu publicul, anchete sociologice, e imposibil — credem noi — să nu determini colectivul la realizări deosebite. în acest sens, important este să nu lași nici o clipă actorii într-o stare de indiferență, de a- patie spirituală, ci, dimpotrivă, să le dai continuu sentimentul că au în față o mare răspundere pentru prezentul și viitorul teatrului in care lucrează și că sint obligați moralmente să se ridice la nivelul programului propus.Un alt factor care poate contribui la afirmarea teatrelor de pe întreg întinsul țării este consecvența unor spectacole de o valoare ridicată. Aceasta presupune o bună atmosferă de creație, seriozitate profesională, o concepție o- riginală asupra spectacolu-

dici foarte ridicați. Așadar, o pedagogie artistică din partea regizorului — urmărind deopotrivă adîncirea conținutului, a semnificațiilor reprezentate de operă, cit și perfecționarea mijloacelor de expresie — poate fi determinantă în atingerea unei calități superioare. Spectacolele nereușite, căderile trebuie să fie excepții într-o producție artistică de valoare constantă. Avem, posibilitatea să realizăm acest deziderat dacă respectul pentru public nu devine un blazon purtat in zilele festive, ci este o permanență a efortului artistic.Cred că trebuie cu totul dezrădăcinată mentalitatea unora dintre noi, după care „anonimatul provincial" este o fatalitate de care nu putem scăpa orice am face. Lucrul cel mai important este, în definitiv, să cîștigi simpatia și aprecierile publicului în fața căruia le produci zi de zi. Numai el e capabil să dea un verdict obiectiv, pentru că numai el deține elementele comparative ale evoluției tale. Publicul obișnuit, atit de- divers in gusturi și exigențe, este capabil de
ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ O PRODUCȚIE 
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Probabil că fotbaliștii vîlceni și inflăcărații lor suporteri trăiesc încă intens euforia marii victorii •; pentru prima'dată în istoria de 40 de ani a „Cupei României", mult rivni- ' tul trofeu se află la Rîmnicu-Vilcea, cucerit cu sudoare și trudă, după un veritabil maraton fotbalistic, la capătul unei lungi suite de surprize. Pe de altă parte, Galațiul fotbalistic resimte o anume amărăciune de pe urma ratării succesului final, de care, cum se știe, a fost atît de aproape. Totuși, performanța tinerei și ambițioasei echipe Constructorul (finalistă în modul cel mai spectaculos posibil și întrecută de abia în manșa a doua !) are prin ea însăși o mare valoare, meritind, de asemenea, aplauzele noastre.Așadar, „Cupa României" s-a încheiat. Dar, ca și campionatul național, populara întrecere fotbalistică ne-a dat în acest an multe și mari momente de suspensie, a prelungit tensiunea nervoasă a echipelor și a antrenorilor lor (și, nu'in ultimul rind, a iubitorilor fotbalului, indiferent de simpatia ce o aveau pentru o echipă sau alta), pentru ca, în fine, să se încheie după două finale de veritabilă atracție. Și a- ceasta — lucru mai puțin scontat — prin meritul și ambiția, prin ardoarea și dorința unor fotbaliști și antrenori (scuzați să fim !) oarecum anonimi, care au înțeles însă că în fotbal, în sport — în „Cupa României" — victoria nu îți este asigurată doar prin cartea de vizită sau cine știe ce veleități, oricît de impresionante ar fi ele.în felul ei, desfășurarea ediției din acest an a „Cupei României" nu s-a deosebit prea mult decît știm sau am văzut că a fost anul trecut, acum doi-trei ani, sau mai înainte. Cite o „buturugă mică" a mai eliminat divizionare A ! Acum, totuși, loviturile de K.O. s-au ținut lanț.Șirul cunoscut de surprize din „Cupa României", ineditul special al finalei repun in discuție cîteva probleme, solicită răspuns la ci- teva întrebări : Marile echipe ale fotbalului nostru privesc in toate împrejurările cu deplină seriozitate pregătirea și jocurile de cupă, le interesează competiția pînă Ia capăt ? Asistăm, oare, la o egalizare a valorilor, prin scăderea potențialului divizionarelor A și creșterea forței e- chipelor din eșaloanele inferioare ? Sau a biruit ideea — care a mai fost formulată deunăzi — că in' sport, în cazul nostru în „Cupa României", 

o vibrație reală și autentică în fața operelor artistice de valoare și orice incercare de a-i eluda părerile, pătrunse de bun simt, riscă să ne îndepărteze de el. să ne ducă la ermetism.Ca să evităm orice urmă a vreunui „complex al provincialismului" trebuie să ne confruntăm cu publicul de toate categoriile. Uneori teatrele de provincie se limitează a juca în „circuit închis", a- dică în orașul de reședință și în cîteva localități tradiționale din județ. Or, se pare că aceasta nu stimulează suficient un colectiv. Propunîndu-ți să ieși din teritoriul tău „sigur", te obligi, implicit, la constanți parametri de calitate. De aceea mi se pare importantă, printre altele, ideea ca în București să existe un teatru al teatrelor, unde fiecare colectiv din provincie să poată susține o microstagiune. Cum nu mai puțin important este ca teatrele naționale din Cluj, Iași, Craiova etc. să organizeze, periodic, festivaluri cu participarea teatrelor din jur. O infuzie de schimburi reciproce de spectacole, organizarea unor colocvii ar fi tot atîtea forme de a preîntîmpina orice tendință de anchilozare, de plafonare, de închistare.Sint cîteva păreri, care sint rezultanta unei experiențe, a nevoii de perfecționare în folosul nu numai al teatrelor, ci al mișcării noastre culturale în ansamblu, al educației socialiste și estetice a maselor — la care ne îndeamnă cu stăruință partidul prin hotă- rîrile Congresului al X-lea, ca și prin documentele ulterioare ale plenarelor sau ale Conferinței Naționale — hotărîri la care am subscris cu toții din inimă.
Dan ALECSANDRESCU 
directorul Teatrului
de stat Arad
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nu există echipe învingătoare sau învinse dinainte, ci echipe care doresc și altele care nu doresc să învingă ?Respec.tîndu-le pe finaliste pentru dirzenia demonstrată și felicitîn- du-le încă odată pentru jocul lor curajos și curat, lăsind la o parte caracterul foarte rar în Europa al finalei „Cupei României" (o echipă de B contra unei echipe de C), este de arătat că eliminările în serie ale divizionarelor A nu reprezintă un fenomen întîmplător, fiind deci cu atit mai puțin îmbucurătoare. Chiar
FOTBAL.- Un prestigios trofeu 

pe meleagurile vîlcene
- ADNOTĂRI LA EDIȚIA A 35-A A „CUPEI ROMÂNIEI" -

dacă am accepta ideea că formațiile de categorie inferioară se simt ambiționate, iși dublează voința, probabil se pregătesc cu un plus de conștiinciozitate ori de cite ori se află în confruntare directă cu formații ce le sint superioare pe plan tehnic și ca experiență, rămîn de neadmis blazarea și indiferența, nepăsarea unor jucători, a unor echipe care activează in prima divizie.A produs și produce o reacție de dezaprobare comportarea, deseori penibilă, in „Cupa .României" a echipelor Dinamo, Steaua, Universitatea Craiova, F. C. Argeș, S. C. Bacău, Petrolul etc., pentru care eliminarea — indiferent în ce circumstanțe speciale sau generale a avut loc — nu poate fi în nici un fel motivată. Multora dintre fotbaliștii și antrenorii de A trebuie să le stăruie bine în minte, pentru a reflecta profund și sincer, faptul că echipele Chimia Rîmnicu-Vilcea și Constructorul Galați le-au dat o adevărată lecție, oferind, mai ales in prima, finală, un joc unanim apreciat, care s-a ridicat nu numai la nivelul, ci mult peste nivelul unui șir de meciuri văzute în ultima vreme în divizia A.Unde este saltul calitativ promis de fotbaliștii fruntași ? Cum înțeleg să-și onoreze, numele și reputația

Programul I
9,00 Curs de limbă rusă. Recapi

tulare (1).
9,30 O viață pentru o idee : Ig

naz Semmelweis (HI).
10,00 Telex.
10,05 Biblioteca pentru toți. Liviu 

Rebreanu (IV).
10.50 Selecțiuni din emisiunea 

,,Gala lunilor : ianuarie* 1 * * * * * * *'.

• Teatrul- „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Arenele Romane) : 
Iubire pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic (în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") : A opta minune — pre
mieră — 20.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Jos pălăria ! — 19.34.
• Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului 
București prezintă la ,,Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flo
rilor" — 20,30; 21,15.
• Ansamblul artistia „Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate
— 18,30.
• Circul „București" : Arena s73
— spectacol internațional t— 19,30.

nistul Dan Grigore, cvintetul „Concertino", formația condusă de naistulGheorghe Zamfir, sopranele Teodora Lucaciu și Silvia Voinea. mez-zosopranele Zenaida Pally și IuliaBuciuceanu, tenorul Emil Gherman,baritonii Nicolae Herlea și VasileMartinoiu, basul Nicolae Florei.Dintre interpreții care ne vor vizita țara în anul viitor menționăm pe dirijorii Iuri Temirkanov și Ale- xandr Lazarev, pianiștii Emil Gilels, Stanislav Neuhaus, Alexandr Șlo- bodianik, violonistul Ghidon Kremer, soprana Eughenia Miroșnicen-ko, mezzosoprana Elena Obrazțova, tenorul Verghilius Noreika, cvartetul „Borodin". (Agerpres)
ele, lucru de reținut cu atît mai mult cu cit mai toate echipele, fotbalul în general, au mare nevoie de jucători talentați, ambițioși și plini de energie.Noului sistem competițional.— pre- supunînd mărirea numărului echipelor divizionare (A, B. C) — i se poate asigura reușita, urmărind în permanență și desfășurarea „Cupei României". Aceasta, încă din fazele de masă, nu numai din momentul intrării în scenă a echipelor fruntașe (în această perioadă s-au disputat primele partide ale noii ediții a „Cupei României" ; s-a sesizat cineva, ce măsuri s-au luat pentru că numeroase echipe nu s-au prezentat ?). împrospătarea efectivelor cu elemente dintre cele mai apte pentru a invăța și practica un fotbal bun, de calitate este necesară la toate eșaloanele. Federația de fotbal ne dă de înțeles că este îndeaproape preocupată și de îmbunătățirea sistemului de disputare a „Cupei României". Din sezonul următor, echitatea în privința departajării la scoruri egale va fi refăcută. Indiferent de categoria din care fac parte, echipele rămase la egalitate și după prelungiri vor fi nevoite să execute cite 5 lovituri de la 11 m. Considerăm că este o măsură ce se impunea de mai multă vreme, pentru a nu se mai ajunge la asemenea anomalii ca Rapidul, divizionară A și ciștigătoarea ediției trecute a „Cupei României", să se califice după un draw realizat cu Carpați-Sinaia. din categoria C... numai pentru că a jucat in deplasare, pe terenul acesteia (! !).Intrate într-o scurtă vacanță (excepție fac doar cele patru formații din seria I a diviziei B, care susțin duminică ultimele restanțe), toate echipele noastre de fotbal au acum posibilitatea de a reflecta serios la ceea ce au reușit sau nu în campionat sau în cupă. Pentru Chimia Rimnicu-Vilcea, merituoasa ciștigă- loare a trofeului, greul însă continuă. Odată cu tentativa (reușită) de a ajunge în fruntea ierarhiei echipelor participante la „Cupa României", fotbaliștii vilceni și antrenorii lor și-au asumat dificila răspundere de a reprezenta fotbalul românesc în „Cupa Cupelor",, competiție de prim rang în fotbalul european. Să sperăm — ceea ce le și urăm — că se vor pregăti cu seriozitatea, răspunderea și ambiția cuvenite, astfel incit să șe comporte cit mai bine, cit mai onorabil.

Ion DUMITR1U

11.10 istoria filmului sonor. ,,Iu
bire dincolo de viață și de 
moarte".

12.40 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului.

13,00 Telejurnal.
14,00 Teleșcoală.
15,00 Tenis de cîmp : Finala pro

bei de simplu femei din ca
drul turneului de la Wimble
don. Transmisiune directă.

17.30 Curs de limbă engleză. Re
capitulare (1).

18,00 Telex.
18.05 Tragerea Loto.
18.15 Cunoașteți legile ? Perfec

ționarea legislației Sn proce
sul general de îmbunătățire 
a conducerii vieții sociale.

18.30 Publicitate.
18.35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.50 Tele conferința de presă: Pro

tecția mediului înconjurător 
și măsurile ce trebuie luate 
în acest scop, potrivit le
gii.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal © Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămânii : ,,Sînt
student și brigadier" — de 
Temistocle Popa. Text — 
Mircea Block. Interpretează 
formația „Studio 8".

20,05 Pămînt în statui — emisiune 
de versuri.

20.20 Drumuri în istorie. „Negru 
Vodă" — un destin istoric.

20.35 Comici vestiți ai ecranului : 
Charlie Chaplin : „Chariot 
patinează".

31,00 Festivalul și concursul cîn- 
tecului popular românesc 
„Maria-Tănase".

22.10 24 de ore.
22.40 Gala maeștrilor : Nicolae 

■ Florei.

Programul II
18,00 Telex.
18,05 Telecinemateca pentru co

pii : „Aventurile lui Petri- 
că".

19.10 Muzică ușoară cu formația 
„Do diez" a Casei de cultu
ră a studenților. Dirijor Tu
dor Arcadie.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Avanpremieră.
20.05 Revista economică TV.
20.35 Omul și muzica lui : Nic-

colo Paganini.
21.15 Film documentar : „Visele

copilăriei".
21.35 Cărți și idei
22,00 Teatru scurt : „Crimă în

sat" de Pierre Rouchet. în 
distribuție : Ruxandra Tin- 
țu, Matei Alexandru, Mihai 
Fotino, Tudorel Popa, Ște
fan Tapalagă. Ion Siminie. 
Regia artistică : Petre Sava 
Băleanu și Matei Alexandru.

cinema
• Parașutiștii : CAPITOL» — 9.30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, la gră
dină — 20,15. GLORIA — 9; 11,15; 
,13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Un om în sălbăticie î PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL' — 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30: 21, la- grădină — 20.30,
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 
14,45; 17; 19,15; 21,15, la grădină
— 20,30.

Protocol de schimburi artisticeJoi s-a semnat la București protocolul de schimburi artistice, pe anii 1974 și 1975 între Agenția română de impresariat artistic — A.R.I.A. și Agenția. de impresariat din U.R.S.S. — Goskoncert. Acțiunile înscrise în protocol vor contribui — după cum au subliniat reprezentanții celor două agenții cu prilejul semnării documentului — la lărgirea schimburilor de interpret! din domenii diferite ale muzicii,. în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce a valorilor artistice, pentru satisfacerea exigențelor tot- mai mari ale publicului român și sovietic.Se prevede, astfel, ca în 1974 să întreprindă turnee în U.R.S.S. dirijorul Mircea Basarab. violoniștii Ștefan Ruha și Gabriela Ijac, pia
antrenorii, cluburile ? Nicidecum nu poate fi admisă o asemenea situație, cită vreme, se știe prea bine, condițiile de antrenament și de joc, cheltuielile pentru echipament, transport și cazare, calificarea antrenorilor sint în cazul divizionarelor A la nivelul uzanței internaționale. Ceea ce n-am mai putea spune, în cazul echipelor din B și, cu atît mai puțin,, din C...Este adevărat. în fotbalul european s-a mai întimplat și se întîmplă ca o echipă de categorie inferioară să ajungă în finala cupei naționale (și chiar să cîștige — „Cupa Angliei" a 

revenit unei divizionare B — Sunderland). Dar asemenea situații demonstrează, de regulă, nivelul’ridicat al fotbalului practicat în diviziile inferioare ; lâ noi se poate spune invers, că arată scăderile valorice și dezinteresul amor echipe din prima divizie.Ar fi foarte bine dacă, o dată cu o analiză atentă a lucrurilor de către F.R.F., toate echipele participante la „Cupa României" ar trage învățămintele necesare, s-ar considera stimulate și ambiționate de succesele (sau insuccesele) realizate in marea competiție fotbalistică.Prin caracterul ei deschis, eliminatoriii, „Cupa României" se dovedește extrem de utilă, oferind anual posibilitatea unor confruntări directe între echipele (și fotbalul) din diviziile inferioare și echipele (și fotbalul) din prima divizie. Cum am putut sublinia și cu ocazia actualei ediții a cupei, mai ales după partidele din faza ei finală, calitatea fotbalului practicat de echipele din B sau chiar C este, adesea, îmbucurătoare, munca stăruitoare a antrenorilor și a tinerilor jucători fiind vizibilă pe mai multe planuri : tehnică de multe ori. curată, pregătire fizică bună, concepție de joc apropiată de ceea ce înseamnă fotbal modern.Valorile individuale se remarcă și

• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Coarnele de aur : DOINA — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Monte Carlo î FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30. EXCELSIOR

•— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20,30.
• Rond de noapte : LUMINA —
9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45,
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Antoniu și Cleopatra : SCALA
— 9,30; 13; 16,15; 19,30, FESTIVAL
— 9; 12,30: 16; 19,30, la grădină
— 20,30, GRADINA DINAMO —
20,30.
• Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9,15; 12,30: 16; 19,30.
e Ultimul cartuș : DACIA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 20,45, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15, 
ARTA — 15,30; 18; 20,15, la grădi
nă — 20,30.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea ; 
TIMPURI NOI — 10—19 în con
tinuare.
© Simon Templar intervine : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. la grădină — 20,15, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
la grădină — 20,30, TOMIS — 
8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21, la
grădină — 20,30.
• Becket (ambele serii) — 10; 
13,30: 17. Tu ești de-a pururi în 
inima mea — 20,30 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Aici zorile sint din nou li
niștite : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
POPOARE — 15,30; 19.
q Fluturii sint liberi : MELODIA
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Salcîmul liliachiu : COTRO-
CENI — 15,30; 18; 20,15.
O Pe aripile vîntului : BUCEGI
— 9,30; 14,30; 19,15, la grădină —
20,15.
• Semnale : PACEA — 16; 18; 20. 
O Lumea se distrează : MIORIȚA
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, GRA
DINA SELECT — 20,15.
• Cînd legendele mor î UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină —
20.30, POPULAR — 15,30; 18; 20,15. 
a O zi mai lungă decît un an : 
VITAN — 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
© Veronica : FLOREASCA — 16; 
18; 20.
• Copiii căpitanului Grant : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15,
MUNCA — 15.30; 18; 20,15.
• Solaris : FERENTARI — 15,30; 
19.
• Acea pisică blestemată : LIRA 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,15.
• Aventurile lui Babușcă : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Fată bătrînă : VHTORUL — 16; 
18; 20.
• Tecumseh : CR1NGAȘI — 15,30; 
18;-20,15.
• Ce se întîmplă, doctore ?: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Grăbiți apusul soarelui : MO
ȘILOR — 15,30; 19, la grădină —
20,15.
• Ceața : COSMOS — 16; 18; 20.
© Nici un moment de plictisea
lă : PROGRESUL — 15,30; 18;
20,15. . "

teatre

SESIUNE DE COMUNICĂRI TEHNICO-Ș1IINȚIFICE 

CONSACRATĂ „ZILEI CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI"
La Institutul de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică din Capitală a avut loc o sesiune de comunicări tehnico-științi- fice consacrată Zilei constructorilor de mașini. în referatele prezentate au fost analizate realizările Institutului, contribuția sa la introducerea tehnicii noi și la ridicarea continuă a calității produselor realizate in diferitele unități ale industriei noastre electrotehnice. Referatele, anali- zînd probleme din cele mai variate domenii ale electrotehnicii, au prilejuit un amplu și fructuos dialog la care au participat reprezentanți ai industriei, cercetării și învățămîntu- lui. Au fost analizate, de asemenea,
Consfătuirea pe țară a piscicultorilorLa Galați s-au încheiat lucrările consfătuirii pe țară a piscicultorilor cu tema „Introducerea tehnologiilor moderne în vederea valorificării superioare și integrale a potențialului piscicol din apele interioare".Au participat piscicultori fruntași, tehnicieni, ingineri, cercetători și proiectanți de specialitate, cadre de conducere din centrale industriale, consilii populare județene, reprezentanți ai Academiei Republicii Socialiste România și ai Academiei de Științe Agricole și Silvice.Cu acest prilej au fost dezbătute rezultatele pozitive obținute de o serie de unități piscicole fruntașe în sporirea producției prin aplicarea unor tehnologii eficiente de creștere a peștilor, precum și probleme privind dezvoltarea pisciculturii în lacuri de acumulare și sisteme de irigații. în același timp, au fost analizate și lipsurile în activitatea unor unități din această ramură.Participanții la consfătuire au a- dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

„Zilele muzicale tîrgumureșene“
In seara zilei de 4 iulie s-a în

cheiat cea de-a 111-a ediție a festi
valului „Zilele muzicale tîrgumure- 
șene“, incununind, totodată, un nou 
sfîrșit de stagiune muzicală. Am 
solicitat dirijorului Filarmonicii de 
stat din Tg. Mureș, SZAIMAN 
LORANT, să ne împărtășească opi
niile sale asupra programului festi
valului și a valorii artistice a aces
tei prestigioase manifestări muzi
cale.

— Festivalul din acest an — ne-a 
declarat — s-a distins prin bogăția 
și varietatea repertoriului. De la 
concertele simfonice la cele corale, 
de la muzică de cameră la recita
lurile de lieduri și de orgă, de la 
muzica veche la muzica contempo
rană, toate genurițe au fost pre
zente. 'DășH festivalul 'a avut, aceeași' 
structură ca și cel din anul trecut, 

.comparativ, fiecare ediție aduce 
ceva nou. Ca element nou la această 
ediție aș evidenția un mai pronun
țat colorit local, reușind să mobili
zeze forțele de interpretare ale ora
șului (pe lingă formațiile filarmoni
cii, aș aminti pe actorii Teatrului 
de stat din Tg. Mureș, care au par
ticipat la seara de balade). Este re
marcabilă și participarea unor com
pozitori locali cu piese in primă au
diție.

in contextul specificului, festivalu
lui, aș enumera, de asemenea, pro
movarea tinerilor interpreți din țara 
noastră (în acest an Cornelia Vasile 
și Botăr Lucia) ; prezența genului 
coral și cameral care a îmbogățit 
programul.

Tot pe linia tradiției, aș aminti 
participarea la festival, ca și in alți 
ani, a unor formații și interpreți de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 iulie. în țară : vremea va fi ușor instabilă, cu cerul temporar

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
O DÎMBOVIȚA — Ieri s-au desfășurat la Tirgoviște lucrările simpozionului „Integrarea in muncă și dezvoltarea conștiinței socialiste a noilor muncitori", organizat de Comitetul județean de partid Dîmbovița și Academia de științe sociale și politice de pe lingă C.C. al P.C.R. o SIBIU — La Sibiu au fost constituite primele 12 echipe de control obștesc formate în exclusivitate din femei. — La întreprinderea de rețele electrice din localitate s-a încheiat asimilarea , întregii game de bobine de stingere cu reglaj continuu, necesare sistemului energetic. Noile bobine a- sigură o reglare continuă a curentului, prin acționare automată, adaptată la comandă electronică. © SUCEAVA — Pe platoul din fața Pietrelor Doamnei, din masivul Rarău, se construiește un hotel care va avea 102 locuri în camere confortabile, un restaurant cu bar de zi și o terasă. Accesul la hotel se va^face pe drumul, în curs de modernizare, de pe valea Pîrîului Alb. '— în ultimele zile au fost înființate 30 de grădinițe sătești care vor funcționa pe intreaga perioadă a muncilor agricole. Ele cuprind aproape 2 000 de copii. în zilele următoare vor mai fi create încă 20 de grădinițe sezoniere. 

0 BOTOȘANI — în primele șase luni ale anului, colectivul fabricii de confecții din localitate, în urma extinderii inițiativei „Nici un centimetru de țesătură irosit, totul valorificat"; a economisit 10 065 mp stofe și țesături pentru lenjerie,. din care s-au executat 7 000 de confecții — 'pantaloni și cămăși — peste plan. • BRĂILA — în noua fabrică de excavatoare a uzinei „Progresul" au fost asamblate și livrate beneficiarilor interni și externi primele 20 de excavatoare hidraulice P-601. Pînă la 23 August, tot aici vor fi realizate primele 10 

sarcinile de viitor și s-au stabilit măsurile concrete pentru aplicarea imediată în producție a rezultatelor cercetării.într-o atmosferă de vibrant entuziasm, participanții la sesiune au a- dresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care se angajează solemn de a nu precupeți nici un efort, de a-și pune întreaga pasiune științifică in slujba îndeplinirii exemplare a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, precum și a angajamentelor asumate in vederea ,realizării cincinalului înainte de termen.(Agerpres)

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, intre altele : Lucrările consfătuirii noastre au evidențiat posibilitățile largi și rezervele mari existente încă în direcția valorificării potențialului nostru piscicol. Ele au constituit un bun prilej de a găsi căi și mijloace pentru lichidarea unor rămîneri în urmă și realizarea sarcinilor mari pe care le avem de îndeplinit în viitor. Dind curs indicațiilor dumneavoastră, consfătuirea a detaliat cadrul de cooperare între cooperativele agricole de producție și întreprinderile piscicole de stat pe o bază reciproc avantajoasă.în încheiere, este exprimat angajamentul piscicultorilor de a traduce în viață programul de măsuri, aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., astfel ca, pe baza extinderii în ritm susținut a lucrărilor de amenajări piscicole, a îmbunătățirii eficienței economice a fiecărei ferme și unități piscicole, a sporirii producției, să fie satisfăcute într-o măsură tot mai mare cerințele de pește proaspăt. (Agerpres)

valoare europeană : corul „Madri
gal" și artistul emerit Marin Con
stantin, Filarmonica clujeană, cvar
tetul „Kodaly" din Budapesta, duo-ul 
englez Evans-Shavitz sau interpreți 
ca dirijorul iugoslav Angel Surev, 
organistul ceh Jiri Ropek, violonis
tul Ștefan Ruha, artist emerit, și 
alții. Și, firește, se cer evidențiate 
formațiile artistice locale pe care 
s-a bazat desfășurarea festivalului, 
remarcindu-se cu deosebire orches
tra de cameră a filarmonicii.

Fiecare nouă ediție a festivalului 
constituie un prilej de analiză. Sub 
acest aspect, organizatorii festivalu
lui privesc de pe acum, cu multă 
răspundere, perspectivele ediției a 
IV-a. Consider că in viitor va fi ne
cesară lărgirea razei de cuprindere 

> a creației originale autohtone.. Tre
buie sa ajungem la b astfel de re
putație a festivalului incit el să con
diționeze crearea de către compo
zitorii din țară a unor lucrări des
tinate special acestei, manifestări. 
Pentru compozitorii aparținind filia
lei uniunii din Tg. Mureș festivalul 
ar putea să devină mai mult o ram
pă de lansare a creației lor. Schim
bul de opinii cu un larg cerc de 
muzicieni din localitate — schimb 
de opinii ce se cere stimulat încă 
de pe acum — ar putea prilejui 
formularea de importante sugestii 
și soluții, făcînd ca in viitoarele sale 
ediții festivalul muzical de la Tg. 
Mureș să dezvolte experiența dobin- 
dită — spre satisfacția auditoriului, 
influențind pozitiv intreaga viață 
muzicală.

Lorand DEAK1 
corespondentul „Scînteii"

noros. Vor cădea averse locale de ploaie, însoțite de descărcări electrice mai frecvente în zona de deal și de mUnte. Vint slab, pină la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele maxime între 20 și 30 de grade. în București : vreme ușor instabilă, cu cerul temporar noros. Ploaie de scurtă durată. Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

excavatoare de tipul S-601. 0 VASLUI — Se apropie de sfirșit lucrările la sistemul de alimentare cu apă pentru zona industrială a orașului Vaslui. Săpăturile și acoperirile la conducta principală de circa 5 km sint efectuate prin muncă patriotică. • TIMIȘ — La filatura de bumbac a Uzinelor textile din Timișoara a fost pusă în funcțiune o nouă capacitate de producție care realizează 1 300 tone fire pe an. Tot la această unitate au început probele mecanice și tehnologice la primele utilaje instalate în noua filatură de vi- gonie — cel mai mare și modern obiectiv de acest fel construit in țara noastră. Aici se vor fabrica anual peste 2 500 tone fire, o MUREȘ — In orașul Tg. Mureș s-a deschis o expoziție cuprinzînd cîteva mii de produse executate de elevi in cadrul atelierelor-școală. în anul școlar încheiat recent, unitățile școlare din județ au realizat o producție globală în valoare de aproape 1,8 milioane lei. • SATU- MARE — La uzina „Unio" Satu- Mare a fost dat în exploatare un centru de calcul electronic, primul de acest fel în județ. — Echipajul pionieresc „Forum ’73“ din Satu- Mare a străbătut un itinerar de 350 km, vizitînd 20 de localități din județele Satu-Mare și Maramureș. Peste cîteva zile un alt echipaj va porni din comuna Sanislau pe un itinerar spre centrul Transilvaniei.• ORADEA — Atelierul de auto- utilare al Combinatului de prelucrare a lemnului din Oradea a început construcția primului circular vertical de croit PAL din țară.• GORJ — La Tg Jiu' a fost dată în folosință o nouă stație PECO cu program permanent. Dotată cu pompe de mare capacitate, noua stație livrează toate sortimentele de produse petrolifere, precum și numeroase accesorii auto,
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm fost deosebit de impresionat de urările și felicitările pe care Excelența Voastră a binevoit să ni le trimită cu ocazia sărbătorii noastre naționale.La rindul meu, vă transmit urări pentru dezvoltarea relațiilor intre țările noastre, in interesul popoarelor român și malgaș.
GABRIEL RAMANANTSOA

Șeful guvernului Republicii Malgașe

PLECAREA DELEGAȚIEI SINDICALE
DIN CEHOSLOVACIADelegația sindicatelor din Republica Socialistă Cehoslovacă, condusă de tovarășul Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare — R.O.H. — care, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră, a plecat joi spre patrie.La plecare, pe aeroportul Mihail

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE 
A REPUBLICII VENEZUELACu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela, ambasadorul acestei țări la București, Juan Uslar Pietri, a oferit joi un cocteil.Au luat parte Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, general locotenent Grigore Ră- duică, prim-adjunct al ministrului de interne, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, personalități ale vieții cultural-știin- țifice, alte persoane oficiale.
Vizitele delegației Mișcării 

radicalilor de stingă din FranțaContinuindu-și vizita pe care o întreprinde in țara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, membrii delegației Mișcării radicalilor de stingă din Franța, condusă de Robert Fabre, au fost oaspeții Comitetului municipal Brașov al P.C.R., unde au avut o întrevedere cu tovarășul Constantin Cirțînă, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului munici
Subsecretarul de stat pentru învățămintul primar

și secundar al Regatului Maroc și-a încheiat vizita 

in tara noastră„Vizita pe care am efectuat-o în România — a declarat la plecarea din București Mohamed Boumoud, subsecretar de stat pentru învățămîn- tul primar și secundar al Regatului Maroc — se situează în cadrul relațiilor de strînsă colaborare existente între cele două țări. Relațiile bilaterale româno-marocane s-au dezvoltat mult in ultimii ani. Vizita în Maroc, în decembrie 1970, a președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, la invitația Maiestății Sale Hasșan al Il-lea, regele Marocului, convorbirile și contactele dintre cei doi șefi de state, hotărârile luate cu acel prilej relevă evoluția ascendentă a legăturilor dintre România și Maroc, în interesul celor două țări, aț cauzei păcii și prieteniei între popoare.
CronicaCu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Zilei independenței Republicii Algeriene Democratice și Populare, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, joi, o seară culturală. Prof. dr. Vasile Nichita de la Academia „Ștefan Gheorghiu", membru corespondent al Academiei de științe sociale și politice. a prezentat publicului impresii de călătorie din Algeria. în continuare a avut loc un recital susținut de soprana Eugenia Moldoveanu, 

Viceamiral inginer Grigore Marteș

Kogălnieeanu, oaspeții au fost salutați de tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.Q.S.R., Pavel Stefan și Larisa Munteanu, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai U.G.S.R.A fost prezent Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București. (Agerpres)

Au participat, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați, in țara noastră, membri ai corpului diplomatic. ★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela, Juan Uslar Pietri, ambasadorul acestei țări la București, a rostit, joi seara, o 'cu- vîntare la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres) •

pal de partid, președintele comitetului executiv al consiliului popular municipal, după care au. vizitat Fabrica de rulmenți I.A.S. Prejmer, o- biecțive cultural-istorice și turistice din Brașov și de pe valea Prahovei.Oaspeții au vizitat, de asemenea, grupul industrial petrochimic Brazi din județul Prahova. (Agerpres)

Discuțiile pe care le-am avut cu factori de răspundere in domeniile învățămîntului, științei și culturii, finalizate prin semnarea Programului de schimburi culturale și științifice între România și Maroc, pe anii 1973—1974, și a unui Protocol de colaborare și cooperare pe linie de în- vățămînt — a . precizat Mohamed Boumoud — lărgesc sfera relațiilor româno-marocane.Sînt fericit — a spus în încheiere oaspetele marocan — că am avut prilejul să cunosc nemijlocit realitățile unei țări ale cărei remarcabile progrese în toate domeniile sint demne de admirat, ospitalitatea și hărnicia unui popor despre care voi păstra cele mai frumoase amintiri și sentimente de stimă și prietenie11.(Agerpres)
zileisolistă a Operei Române din București, laureată a Concursului internațional ,George Enescu" și a concursurilor muzicale internaționale de la Sofia, Toulouse și Tokio. A acompaniat la pian Martha Joja. In asistență, la manifestare se aflau Ioan Botar, secretar general al I.R,R,C.S„ funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public. (Agerpres)

iar din 1963 comandant al Marinei militare. 'Distingîndu-se prin fermitate politică și ideologică, printr-o temeinică pregătire militară, de specialitate, științifică, viceamiralul inginer Grigore Marteș, devotat trup și suflet patriei, cauzei socialismului, și-a pus întreaga sa putere de muncă, energia și priceperea în slujba întăririi armatei noastre populare, a ridicării capacității combative a marinei militare române.Pe lingă munca depusă în armată, a desfășurat o bogată activitate pe tărîm obștesc ca deputat în Marea Adunare Națională și membru al Comitetului județean Constanta al P.C.R.Meritele muncii sale rodnice și neobosite și-au găsit înalta recunoaștere în titlul de „Erou al Muncii Socialiste", în ordinele și medaliile cu care a fost distins de către conducerea de partid și de stat.încetarea din viață a viceamiralului inginer Grigore Marteș constituie o grea pierdere pentru marina militară, pentru întreaga noastră armată. Amintirea lui va rămîne mereu vie in inimile marinarilor militari, ale tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.
CONSILIUL DE CONDUCERE 

AL MINISTERULUI APĂRĂRII 
NAȚIONALE

PUBLICAM ÎN CONTI
NUARE RELATAREA CU
VÂNTĂRILOR ROSTITE IN 
ȘEDINȚA DIN ZIUA DE 

4 IULIE

O chartă a drepturilor egale

ale tuturor statelor,

mari și miciNe intilnim într-o vreme, a declarat ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Dagfinn Vaarvlk, cînd relațiile Est-Vest in general și situația europeană in particular sint marcat® de evoluții mai pozitive decît în oricare altă perioada după anul 1945. Deschiderea Conferinței pentru securitate și cooperare este o nouă confirmare a faptului că aceste evoluții pozitive continuă.Considerăm deosebit de important, a arătat vorbitorul, faptul că această conferință va permite tuturor statelor interesate, mari șau mici, să se angajeze activ în opera de slăbire • a încordării, de securitate și cooperare, Conferința constituie o manifestare a recunoașterii crescînde din partea tuturor statelor a faptului că eforturile in direcția păcii, securității și cooperării nu trebuie să fie sarcină exclusivă a marilor puteri, deși acestea vor continua, bineînțeles, să aibă responsabilități și contribuții speciale. în statornicirea păcii, securității și cooperării sînt interesate toate națiunile reprezentate aici în condiții de deplină egalitate — a spus el. Guvernul meu se așteaptă ca conferința să adopte un document politie important care să statueze eu claritate principiile fundamentale politice și legale ce ar trebui să guverneze relațiile între statele participante, cu scopul de a asigura pacea și securitatea generală. Acest document ar trebui să fie o „Magna Carta" a drepturilor și obligațiilor tuturor statelor participante in relațiile lor reciproce.Referindu-se la aspectele militare ale securității, Vaarvik a subliniat necesitatea realizării unui progres în direcția controlării Și reducerii nivelului ridicat al armamentelor in Europa. El s-a pronunțat pentru un sistem eficient de notificare prealabilă a manevrelor militare de anvergură și pentru trimiterea de observatori din partea statelor interesate la astfel de manevre.Ministrul norvegian s-a declarat In favoarea unei cooperări sporite în domeniile comerțului, industriei, tehnologiei, științei și mediului ambiant. Conferința, a adăugat el, trebuie să acorde atenție elaborării coordonatelor și propunerilor privind sporirea cooperării' țărilor in e.urș de dezvoltare.
Este dreptul fiecărei națiuni

de a-și apăra cu curaj

securitateaMinistrul de externe al Franței, Michel Jobert, a subliniat în cuvin- tul său că, pentru succesul obiectivelor unei conferințe atît de prestigioase și de mult așteptate, este indispensabilă hotărîrea fiecărei națiuni de a-și apăra pacea și securitatea. O națiune care se lasă în voia soartel va fi lăsată în voia soartei, cea care are curajul să înfrunte a- ceste cerințe va fi respectată, Securitatea se dobindește, nu se ciștigă ca la o tombolă.Menționînd că lumea s-a schimbat în. ultimii 10 ani, iar conferința este rezultatul acestei profunde evoluții, M. Jobert a spus : Constatînd ceea ce există, încetind să incriminăm trecutul, definind un șir de principii menite să asigure respectarea realităților existente, trecînd, astfel, peste certurile sale, Europa nu neagă o divizare ideologică și politică. Dar ea deschide calea spre o evoluție printr-o cooperare care, fără a fi totală, va fi eficace, deoarece este necesară dezvoltării atît Vestului, cit și Estului continentului.Vom proclama deci, a spus vorbitorul, ca situația europeană moștenită din rivalitatea de altădată nu trebuie să priveze nici unul din statele reunite aici de egalitatea suverană și de drepturile care decurg din aceasta, de inviolabilitatea frontierelor sale, de protecția împotriva oricărei folosiri a forței, împotriva oricărei intervenții în treburile sale interne.în legătură cu negocierile privind reducerea armamentelor in Europa, ministrul francez a subliniat că este necesar să se meargă spre o . securitate mai reală, mai real europeană și determinată de Europa și nu definită și controlată din afara ei, El a menționat, pe de altă parte, importanța recomandărilor asupra măsurilor menite să sporească încrederea între state, să înlăture suspiciunile, îh spiritul destinderii și bunăvoinței reciproce.Fiecare rezultat, oricît de mie, va fi un progres, căci va reprezenta punerea la încercare a voinței noastre în domeniile pe care le vom defini. Să ne ferim, totodată, de un spirit partizan, oricare ar fi el, care ne-ar face să folosim conferința pentru a continua și justifica politici egoiste.Europa și europenii — a spus în încheiere ministrul frăncez — merită să fie respectați pentru ceea ce au fost în trecut, pentru ceea ce pot fi in viitor, cu condiția de a se cunoaște mai bine, de a se stima și respecta totdeauna unii pe alții.
Trebuie asigurată

continuitatea înțelegerii

interveniteSintem conștienți de importanța istorică care revine acestei reuniuni, de la Helsinki — a spus în intervenția sa ministrul de externe al Spaniei, Laureano Lopez Rodo — de 

posibilitatea oferită de a . construi o Europă în care popoarele noastre să coopereze dincolo de obstacolele existente, să șe simtă. în siguranță într-o atmosferă do încredere și respect reciproc, Pornind de la realitățile concrete ale Europei — ă subliniat vorbitorul — trebuie accentuat că nu sint suficiente doar declarațiile simple de bunăvoință, ci. este nevoie să stabilim fundamentul pe care pot fi așezate relații normale in care să domine respectul reciproc, îptre statele participante, singurul mijloc- pentru a crea atmosfera necesară de încredere aptă să facă posibilă înțelegerea și colaborarea care să conducă la o pace stabilă.în continuare vorbitorul a subliniat caracterul complementar al eforturilor depuse în vederea realizării unei adevărate destinderi politico cu cele Ce au ea obiect aspecte militare determinate. El a remarcat, apoi, că cooperarea economică trebuie să aibă ca obiect nu numai facilitarea schimburilor reciproce de bunuri și servicii suprimînd taxele existente și simplifiemd la maximum formalitățile stabilite, ci, de asemenea, să elaboreze și să realizeze planuri și proiecte concrete cu caracter bilateral și multilateral.Distrugerea mediului ambiant, . alterarea echilibrului ecologic', care se află la baza Existenței noastre ca ființe umane — a spus în continuare vorbitorul — ne cer un răspuns adecvat și imediat care, pentru a fi eficace, trebuie șă nu fie un simplu cumul de acțiuni izolate, ci un efort comun.Nu ar fi completă tematica parcursă in diversele domenii, care vor face obiectul lucrărilor noastre — a apreciat ministrul Spaniol — dacă paralel cu progresele realizate nu vom examina totodată și asigurarea continuității acestei înțelegeri.
Diferendele — reglementate

pe cale politică .Principiile fundamentale asupra cărora vom cădea de acord în cele din urmă — a declarat, în intervenția sa, ministrul afacerilor externe al Suediei, Krister Wiokman >— trebuie să fie in armonie deplină cu regulile de comportare internațională, pe care toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite s-au angajat să le respecte, Aceasta implică faptul că independența, și egalitatea tuturor statelor trebuie respectate. Este un lucru valoros . că statele reprezentate . aici sînt hotări- te să-și confirme în comun intenția de a respecta principiile astfel formulate în relațiile cu fiecare dintre celelalte state. Elaborarea metodelor pentru o soluționare pașnică a disputelor dintre state constituie o partfe importantă a eforturilor de salvgardare a păcii. Dacă . vom putea elabora astfel de metode, prin aceasta ne vom manifesta. ,și. . respectul pentru principiile fundamentale asupra cărora vom cădea de acord,Guvernul suedez — a declarat vorbitorul — este de părere că actuala perioadă de destindere trebuie utilizată pentru eforturi reînnoite în direcția limitării armamentelor. Mandatul pentru continuarea lucrărilor conferinței ne furnizează cadru! pentru discuții care depășesc, într-un fel, așa-numitele „măsuri de realizare a încrederii". Guvernul suedez nu dorește să priveaseă. această conferință drept un eveniment izolat. De aceea, sintem de părere că, îptr-o perspectivă mai îndepărtată, trebuie menținute deschise posibilitățile unei discuții asupra măsurilor privind limitarea armamentelor pentru întregul grup de state reprezentate aici.Un obiectiv important al acestei conferințe — a continuat ministrul suedez — ii constituie extinderea și intensificarea cooperării între state cu sisteme sociale diferite. Este necesar să acționăm mai activ în a- ceastă direcție pentru a contracara izolarea între diferitele grupări de țări. în context, el a subliniat necesitatea de a fi iuate în considerare interesele tuturor statelor și de a găsi soluții care să nu vină în conflict cu cererile legitinie ale țărilor în curs de dezvoltare.DezvoJtînd o cooperare reală, ac- centuind încrederea reciprocă și reducind armamentele vom putea crea un climat în care războiul să devină de neconccput și în care orice șansă pentru un viitor mai bun al popoarelor noastre să fie fructificată prin străduințe comune w a încheiat ministrul de externe al Suediei.
Răspunderile și rolul

fiecărui statSubliniind valoarea primordială pe care o are, atît pentru securitate, cit și pentru cooperarea europeană, elaborarea principiilor relațiilor dintre statele' europene, ministrul de externe al Canadei, Mitchell Sharp, a declarat : „Aceste principii oferă o bază trainică securității și cooperării viitoare, nu numai in Europa, ci, la o scară mult mai largă, in întreaga lume. Sintem întru totul de acord cu ceilalți vorbitori că, între aceste principii, o însemnătate fundamentală o are abolirea deplină a folosirii forței și a amenințării cu forța in relațiile dintre toate statele, indiferent de sistemul lor politic, economic sau social. Un corolar al acestui principiu îl constituie. inviolabilitatea granițelor și teritoriilor naționale, precum și rezolvarea prin mijloace pașnice a diferendelor". Referindu-se la procedura de v desfășurare a lucrărilor conferinței, ministrul de externe canadian a reliefat, de asemenea, importanța principiului adoptării hotăririlor prin .consensul tuturor participanților.„Sintem pe cale de a iniția un nou tip de proces de negocieri, în cadrul căruia hotărîrile sînt luate prin consensul tuturor participanților, mari sau mici, aliniați sau nealiniați ; un proces în cadrul căruia fiecare stat are o influență însemnată asupra rezultatelor . și fiecare împarte responsabilitățile pentru aplicarea lor ; in care nici un stat sau grup de state nu poate dicta rezultatul pe considerente de mărime sau putere".în legătură cu problemele cooperă

rii economice, vorbitorul a apreciat că reuniunea general-europeană oferă un cadru propice in care se poate acționa pentru Înlăturarea barierelor din calea comerțului internațional. „Căutind să îmbunătățim relațiile în domeniile economic, tehnologic și al mediului înconjurător -- a adăugat el — nu trebuie să uităm răspunderile noastre față de țările in curs de dezvoltare, Ovion- tînd acțiunile și cooperarea dintre noi în direcția creșterii bogăției și bunăstării popoarelor noastre, tre- bțlie să avem prezentă în minte necesitatea extinderii acestor beneficii economice la acele țări ale lumii mai puțin avantajate",
Cooperarea balcanică —

parte integrantă

a securității continentuluiȚara noastră, ca una din inițiatoarele conferinței — a declarat ministrul de externe al Republicii Populare Bulgaria, Petăr Mladenov — a depus eforturi in vederea afirmării tendinței spre destindere, întăririi încrederii între popoarele europene Și promovării cooperării reciproc avantajoase între toate statele. Bulgaria vede contribuția sa la ameliorarea climatului politic în Europa, mai ales în întreținerea de raporturi de prietenie și de bunăve- cinătate cu toate statele din Peninsula Balcanică, pentru ca această regiune să se transforme într-o zonă a înțelegerii și cooperării, Arătînd că întărirea securității europene, ca problemă-cheie, ocupă, pe bună dreptate, locul principal pe ordinea de zi. a vieții internaționale, ministrul bulgar a subliniat necesitatea ea această problemă extrem de importantă pentru pacea în Europa să facă obiectul unul document final corespunzător.în ultimii ani — a arătat vorbitorul — am asistat la o intensificare a raporturilor economice, științifice și tehnice intre state eu sisteme sociale diferite, Ne aflăm în prezența nu numai a unor posibilități obiective, dar și a necesității de a extinde în continuare aceste raporturi. Actualul nivel economic ai țărilor europene, ca Și interesele popoarelor lor, reclamă o extindere a schimburilor, o aplicare largă a formelor noi de cooperare, a proiectelor de interes comun. Nutrim speranța că această conferință va duce la instaurarea unor legături economice și tehnico-științifice stabile între statele participante, pe o perioadă de timp mai Îndelungată. Ministrul bulgar a apreciat că proiectul de document asupra dezvoltării cooperării culturale, a contactelor și schimbului de informații prezentat' de țara sa împreună cu Polonia poate constitui o -contribuție la eforturile in direcția elaborării .unui document final în aceste probleme.Petăr Mladenov s-a referit, în încheiere, la urmările instituționale ale conferinței, pronunțindu-se pentru crearea, cu participarea tuturor statelor interesate, a unui organism cu funcțiuni consultative.
Normalizarea raporturilor

între participantConferința pentru securitate și cooperare in Europa —. a spus în intervenția sa ministrul de externe portughez, Rui Patricio — trebuie să fie o conferință a unor state suverane, independente și egale, care să elaboreze principii și reguli de conduită capabile să permită o pace durabilă pe continentul european.Trecînd la analiza recomandărilor reuniunii pregătitoare, vorbitorul a făcut observația că, în ceea ce Privește principiile de drept internațional ce trebuie respectate de fiecare stat m relațiile sale cu toate celelalte state participante, formularea lor trebuie lipsită de orice echivoc și, totodată, trebuie subliniată interdependența dintre aceste principii, care sint valabile într-o măsură egală, La fel de importante ca enumerarea principiilor șînt eforturile in vederea dezvoltării unor relații normale și amicale între statele participante, ca și propunerile Cu scopul de a face efectivă nerecurgerea la amenințarea cu forța sau la folosirea forței. Am dori, de asemenea, șă ajungem Ia o metodă practică de reglementare pașnică a diferendelor.Relevind legătura existentă între destinderea politică și cea militară, ministrul de externe al Portugaliei și-a exprimat speranța că, in cei mai scurt timp, va fi posibilă stabilirea unei relații de ordin temporal între lucrările celei de-a doua faze a conferinței și convorbirile . de la Viena în. problema reducerii forțelor în Europa centrală. El a salutat noul spirit de înțelegere și de bunăvoință prevalent în Europa, care a deschis porțile unei reconcilieri generale și ale dezvoltării unor relații normale între toate statele continentului.
Respectul strict

al principiilor relațiilor

internaționaleSarcina deosebită aflată în fața noastră, a tuturor — a relevat în declarația sa ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek •— este de a asigura condițiile unei păci ferme, durabile, în Europa, de a crea un sistem de relații politice care să permită națiunilor din Întreaga Europă să privească înainte cu încredere, care să facă posibilă evitarea unei noi înrăutățiri a situației și a relațiilor. Sintem profund convinși că aceasta corespunde in mod egal intereselor tuturor statelor europene, indiferent de sistemele lor sociale și economice. In numele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace — a spus el — aș dori să declar să sintem gata să respectăm principiile sugerate, că vom respecta și în viitor cu consecvență sistemele sociale ale altor țări, că nu ne vom amesteca în tre

burile lor interne și cerem o atitudine identică din partea celorlalte state. Fără aceasta nu poate exista nici securitate și nici cooporare in Europa.Dacă, această condiție prealabilă va fi respectată c.u consecvență — a' continuat ministrul cehoslovac — vor exista, in opinia noastră, pași" bilități literalmente nelimitate pentru dezvoltarea unei cooperări multilaterale reciproc avantajoase între țările europene. Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, considerăm noi, trebuie să creeze condițiile prealabile pentru o întărire a cooperării comerciale și economice între toate statele continentului, pe baza principiului egalității absolute și avantajului reciproc, ale. unei cooperări lipsite de obstacole sau discriminări. Apreciem că este din ce in ce mai important ca, împreună cu dezvoltarea cooperării economice bilaterale, să se materializeze, pe o scară tot mai largă, și o cooperare pe bază multilaterală.Arătînd că. în condițiile revoluției tehnico-științifice, cooperarea în dezvoltarea științei și tehnologiei devine din ce în ce mai importantă, vorbitorul s-a pronunțat pentru crearea unui centru european de informații în acest domeniu.Ministrul . cehoslovac a exprimat opinia că toate cele trei etape ale conferinței vor putea lua sfirșit în scurt timp, într-0 atmosferă de lucru. El a apreciat, de asemenea, că a treia etapă a conferinței trebuie să aibă loc la nivelul cel mai Înalt.în încheiere, vorbitorul a propus crearea unui comitet consultativ pentru problemele securității și cooperării în Europa, alcătuit din reprezentanți plenipotențiari ai tuturor statelor interesate de pe continent, ca și ai Statelor Unite și Canadei.
RELATĂRI ALE INTER
VENȚIILOR DIN ȘEDINȚA 

DIN 5 IULIE

O importantă contribuție

la realizarea și menținerea

păcii în lumePrincipatul Monaco — a arătat în intervenția sa reprezentantul inone- gasc, ministrul de stat Andre Saint- Mleux —• a salutat convocarea conferinței, considerind-o un gaj al întăririi securității în Europa și, deci, o importantă contribuție la realizarea și menținerea păcii in lume și, în special, în regiunea Mării Meditera- ne, chestiune care se află menționată, în mod expres, in documentele transmise participanților. ,Totodată, guvernul țării mele — a continuat delegatul Principatului Monaco — a notat, cu deosebită satisfacție, partea din recomandările finale ale consultărilor consacrată realizării unei mai largi cooperări, pe diverse planuri, între țările europene. De-a lungul anilor, Principatul Monaco și-a exprimat dorința de a dezvolta cooperarea științifică, în special în domeniul mediului înconjurător și, mai precis, al mediului marin, fie cu vecinii săi apropiați, Franța și Italia, fie cu toate statele riverane Mării Mediterane. De asemenea, Principatul Monaco și-a manifestat dorința de a coopera pe planul promovării schimburilor culturale și turistice.Principatul Monaco — a spus în încheiere ministrul de stat Andre Saint-Mleux — se va strădui să aducă, în măsura posibilităților sale, o contribuție pozitivă Ia lucrările celei de-a doua faze a acestei conferințe.
„Să depășim faza 

declarațiilor generale 

de principiu"Conferința pe care am început-o — a spus, în discursul său, ministrul dc externe britanic, Alec Douglas Home — interesează toate statele europene, și nu numai pe acelea care aparțin uneia sau alteia dintre alianțele militare. Statele neutre și nealiniate au jucat un rol pozitiv in pregătirea conferinței. Noi nu sintem angajați intr-o confruntare Intra- două alianțe, ci participăm la o reuniune a statelor pe bază de egalitate. Faptul că am găsit atîtea puncte comune in timpul pregătirilor reflectă aspirațiile oamenilor di,n toate țările noastre, care converg către securitate, către modul de viață pe care fiecare și-l alege și către un nivel, de trai care să asigure demnitatea și necesitățile de bază ale omului.A sosit timpul să depășim faza declarațiilor generale de principiu, tre- cind la aplicarea lor în viață — a relevat, in continuare, șeful diplomației britanice. „Sper că negociatorii noștri vor fi călăuziți, în munca lor, de două idei simple. Prima este aceea că politica — națională și internațională — este ■ consacrată poporului. Popoarele țărilor noastre nu ne vor mulțumi sau felicita dacă vom adăuga arhivelor lumii noi declarații solemne, diferite de cele anterioare doar prin semnăturile lor. Ele doresc să știe dacă viața lor va fi schimbată in bine prin eforturile noastre. Popoarele Europei împart un patrimoniu comun și dorința comună de a lăsa moștenire urmașilor lor ceva mai bun decit au moștenit ele însele. A doua idee este că bunele relații depind de încredere. Ceea ce a lipsit mult în istoria europeană recentă a fost încrederea reciprocă, încrederea in intențiile celuilalt. Aceasta nu poate fi recâștigată . numai prin cuvinte. încredere sau neîncredere, cooperare sau război rece — acestea nu sint un comutator electric care poate ti răsucit. Trebuie să încercăm să obținem la această conferință, in toate domeniile de activitate, un nivel de încredere și relații reciproee care să facă astfel ca încrederea unuia in celălalt să sporească prin cunoaștere ; și, dimpotrivă, trebuie să remarcăm că nimeni nu poate încălca aceste norme fără să-și primejduiască reputația de loialitate în fața opiniei publice europene. Mai presus de orice, noi trebuie să căutăm la această conferință mijloacele de a ne convinge unul pe altul că putem și trebuie să avem încredere in intențiile pe termen lung 

ale celuilalt ; și că ceea ce căutăm este nu un răgaz tactic, în care ne regrupăm forțele economice și militare pentru un nou conflict in următorii 10--15 ani, ci o veritabilă, continuă și sporită cooperare, ca o condiție normală a vieții europene".Dacă, așa cum sper, vom realiza acorduri care să schimbe în bine condițiile de viață în Europa, pe căi pozitive și practice, aceasta va deschide posibilitatea unor progrese în noi direcții — a spus, în încheiere, Alee Douglas-Home.
Securitatea este inseparabil

legată de dezarmare„Speranța noastră fierbinte — a declarat ministrul de externe al Is- landei, Einar Agustsson — este că acum, la această conferință, se vor depune eforturi concertate pentru reducerea activităților militare șl pentru întărirea păcii și cooperării între națiuni",în cuvîntul său, ministrul de externe islandez a acordat un spațiu larg prezentării motivărilor care au stat la baza hotăririi guvernului său de a extinde limitele zonei naționale de pescuit de la 12 la 50 de mile, arătînd că rezervele piscicole din proximitatea țărmurilor Islandei constituie sursa vitală de existență pentru populația țării.în logătură cu problematica securității și cooperării pe continent, ministrul de externe islandez a reliefat însemnătatea majoră a adoptării de către conferința „a unor principii fundamentale care să fie respectate de către toți, în relațiile lor viitoare. Este firesc să ne bazăm pe principiile adoptate în cadrul mai larg al Națiunilor Unite , și ar fi de rău augur dacă am încerca, aici, să contrazicem, să eludăm sau să încălcăm acește obligații, deja stabilite. Trebuie, dimpotrivă, să acționăm pentru a ridica valoarea acestor principii fundamentale prin angajamente menite să întărească transpunerea lor in viață, in anii ce vin".„Conferința privind securitatea și cooperarea în Europa — a spus in continuare șeful diplomației islandeze — iși va merita cu greu numele dacă nu va realiza măsuri în domeniul securității militare. Ideile ce au fost avansate cu privire la măsurile generatoare de încredere conțin unele promisiuni în acest domeniu și considerăm că timpul va dovedi posibilă punerea de acord a unor măsuri cuprinzătoare de o asemenea natură". „Un obiectiv pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere — a adăugat vorbitorul — este acela de. a crea o atare situație in lume și, în special, în Europa, în care sumele uriașe cheltuite in prezent în scopuri militare să fie convertite pentru țeluri pașnice, fără ca aceasta să diminueze posibilitatea fiecăruia dintre noi de a trăi în libertate, securitate și pace".
Influență pozitivă

asupra evoluției vieții

internaționale„Importanța Conferinței privind securitatea și cooperarea în. Eu- ropa apare evidentă și plurivalentă, a declarat secretarul do stat pentru afacerile externe al R. S. F. Iugo- slavin, Miloș Minici, Referindu-se la principalele obiective ale conferinței, șeful delegației iugoslave a subliniat că această reuniune trebuie „să marcheze o contribuție semnificativă la soluționarea, pe baze democratice, a problemelor europene, cit și a celor internaționale". „Chiar apariția ideii conferinței — a continuat oratorul — a relevat recunoașterea erescindă a necesității de construire a păcii ți securității în Europa pe temelii mult mai stabile și mai durabile decît echilibrul dintre grupările militare și armamentele pe care a- cestea le-au acumulat. Dezvoltările de la. sfirșitul anilor ’60 și, în special. de la începutul anilor '70, după Apelul de la Budapesta al statelor membre ale Tratatului dc la Varșovia și inițiativa guvernului Finlandei reflectă schimbările ce s-au produs in Europa și în lume". „Procesul dg relaxare a încordării s-a făcut puternic simțit în Europa, în relațiile dintre statele participante la conferință.După ce a reafirmat sprijinul guvernului iugoslav față de tendințele pozitive ce au loc în Europa, Miloș Minici a declarat : „Cu toate dezvoltările pozitive, nu putem trece cu vederea obstacolele și limitele care mai impietează încă asupra progresului acestor tendințe, Modelul relațiilor stabilite între statele participante la conferință, în zilele dificile ale războiului rece, se schimbă, dar încă încet : există chiar tendințe de a menține și consolida a- cest model,. prin adaptarea lui la noile condiții. Divizarea Europei în alianțe militare, care includ și țări din America de Nord și in grupări economice persistă, în timp ce concentrarea de forțe' armate și armamente, convenționale și nucleare, precum și existența bazelor militare străine pe teritoriile altor țări sint încă o parte a realităților zilelor noastre. La aceasta se adaugă demonstrațiile militare de diferite tipuri și, îndeosebi, manevrele militare multilaterale de mare amploare".în continuare, vorbitorul s-a referit la focarele de tensiune latentă sau deschisă care există pe alte continente, îndeosebi în Africa, datorită politicii colonialiste și amestecului în treburile interne ale altor popoare, subliniind, totodată, pericolele pe care le generează pentru pacea mondială adincirea decalajelor dintre statele industrializate și țările în curs dc dezvoltare. Această conferință nu va putea, de aceea, să găsească răspunsuri corespunzătoare la problemele ce confruntă Europa, dacă va ignora faptul că în alte părți ale lumii, destul de multe țări luptă încă pentru recunoașterea drepturilor lor elementare la pace în condiții de libertate, Ia independenți și egalitate, pentru o dezvoltare ec' nomică mai rapidă".

în ziua de 4 iulie 1973 a încetat din viață, in urma unui tragic accident de circulație, viceamiralul inginer Grigore Marteș, membru al Consiliului de Conducere al Ministerului Apărării Naționale, comandantul Marinei militare a Republicii Socialiste România.Născut la 23 aprilie 1914, în orașul Tg. Ocna, județul Bacău, într-o familie de muncitori ceferiști, a urmat cursurile liceului militar, apoi ale școlii militare de marină, pe care a absolvit-o cu rezultate foarte bune, în 1937, cînd i s-a acordat gradul de sublocotenent. în funcțiile îndeplinite pe diferite nave s-a dovedit un comandant destoinic și priceput, pasionat de îmbogățirea cunoștințelor sale militare și marinărești, atașat poporului muncitor. în perioada insurecției naționale antifasciste armate, din august 1944, a făcut parte dintr-o unitate de nave care a desfășurat acțiuni de luptă eroice împotriva forțelor hitleriste de pe fluviul Dunărea.în 1945 a devenit membru al Partidului Comunist Român.După absolvirea, în 1947, a Facultății de electrotehnică, din Institutul politehnic București, cu _ calificativul excepțional, i s-au încredințat funcții de răspundere, printre care șef al Direcției politice a Comandamentului marinei militare, comandant al Academiei militare tehnice,



În același spirit constructiv, la Helsinki continuă

LUCRĂRILE conmiei pentru securitate
$1 COOPERARE IN EDROPA

HELSINKI 5 — Trimisul special Agerpres, Aurel Dumitrescu, transmite : Joi, 5 iulie, dezbaterile generale ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa au intrat în cea de-a treia zi. în ședința de dimineață, desfășurată sub președinția șefului delegației Danemarcei, Knud Boerge Andersen, au luat cuvîntul, în ordine, Andre Sant-Mleux, ministru de stat, șeful

guvernului Principatului Monaco, și miniștrii de externe ai altor cinci țări : Marea Britanie — Alee Douglas-Home, Islanda — Einar Agustsson, R.S.F. Iugoslavia — Mi- loș Minici, Austria — Rudolf Kirchschlăger și S.U.A. — Wiliam Rogers.în cursul ședinței de după-amia- ză — care a fost prezidată de nii-

nistrul de externe cipriot, Yiannaki Christofides — în cadrul reuniunii și-au prezentat propunerile miniștrii de externe ai Italici — Giuseppe Medici, Turciei — Haluk Bayulken, Elveției — Pierre Graber, Ungariei — Jănos Peter, Belgiei — Renaat van Elslande, Republicii Irlanda — Garret Fitzgerald, San Marino — Luigi Berti.
Intensă activitate de contacte diplomatice
• CONVORBIRI ALE MINISTRULUI ÂFACE RILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI • ÎNTREVE
DERI ALE ALTOR PARTICIPANT! LA CONFE RINȚĂCu prilejul participării sale Ia prima fază a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii. Socialiste România, a avut convorbiri cu Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Dom Mintoff, prim- ministru și ministru al afacerilor externe al Maltei, Phaedon Annios

Kavalieratos, ministru supleant al afacerilor externe al Greciei, Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal și secretar federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei, Mitchel Sharp, ministrul afacerilor externe al Canadei, Garret Fitzgerald, ministrul afacerilor externe al Republicii Douglas-Home, externe al Marii Irlanda, și cu Alee ministrul afacerilor Britanii.

Au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale, precum și chestiuni care fac obiectul dezbaterilor la conferință, prespectiva și sarcinile care stau în fața participanților în faza următoare, a comisiilor.Joi seara, ministrul afacerilor externe al României a oferit un dineu, la care au participat miniștrii afacerilor externe ai Austriei, Greciei, Italiei, Olandei și U.R.S.S.
★ ★ ★

GENEVA

GENEVA 5 (Corespondență de Ia C. Vlad). La Palatul Națiunilor s-a desfășurat o nouă ședință a Conferinței Comitetului O.N.U. pentru dezarmare, în cadrul căreia au luat cuvîntul Alva Myrdal, ministru de stat în guvernul suedez, însărcinat cu problemele dezarmării, și șeful delegației, americane, ambasadorul Joseph Martin.Ministrul suedez a apreciat că recentele evoluții politice sînt încurajatoare pentru noi eforturi, în plan multilateral, în domeniul dezarmării și a adăugat că, dată fiind atmosfera

politică mondială, a sosit timpul pentru inițierea unor acțiuni în plan multilateral, bilateral și regional pentru realizarea de progres pe calea dezarmării generale și totale. Șeful delegației Suediei a făcut o serie de propuneri concrete privitoare la diferite aspecte ale problematicii dezarmării.Ambasadorul american a prezentat un document de lucru în problema fructificării prin mijloace tehnice a experiențelor nucleare subterane și a detaliat o serie de aspecte tehnice legate de acest subiect.
Sesiunea Comisiei U.N.C.T.A.D. 
pentru finanțarea comerțului

Intervenția șefului delegației româneGENEVA 5 (Agerpres). — La Geneva au începdt lucrările celei de-a șasea sesiuni a Comisiei U.N.C.T.A.D. pentru finanțarea comerțului, care va dezbate probleme referitoare la
DECLARAȚIA M.A.E. 

AL R. D. VIETNAM 
în legătură cu activitatea 

Comisiei internaționale 
de control și supraveghere

belgrad Convorbiri economice
româno-iugoslaveBELGRAD 5 — (Corespondență de la S. Morcovescu). — La Belgrad, au început, joi, convorbiri între tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, și Muhamed Had- jici, secretar federal pentru comerțul

COMUNICAT COMUN

exterior, în legătură cu dezvoltarea dintreschimburilor de mărfuri România și Iugoslavia.La convorbiri a luat parte sadorul României la Belgrad, Șandru. amba-Vasile
SOVIETO-AUSTRIAC

La Helsinki a avut Ioc o întîlnire intre miniștrii afacerilor externe ai R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov, și R. F. Germania, Walter Scheel. Cu a- cest prilej — menționează agenția B.T.A. — părțile au convenit să întreprindă pașii necesari pentru dezvoltarea pe mai departe și normalizarea deplină a . relațiilor dintre R. P. Bulgaria și R. F. Germania. în legătură cu aceasta, s-a hotărît să se

înceapă, în viitorul apropiat, convorbiri între 'reprezentanții ministerelor de externe ale celor două țări.Petăr Mladenov a invitat pe Walter Scheel să facă o vizită în Bulgaria. Invitația a fost acceptată cu plă- cere.iîn urma convorbirilor dintre Jănos Peter, ministrul afacerilor externe al

R. P. Ungare, și Walter Scheel, ministrul de externe al Republicii Federale Germania, la Helsinki a fost dat publicității un comunicat în care se arată că „miniștrii au convenit ca reprezentanți ai celor două guverne să înceapă, în cel mai scurt timp, convorbiri cu privire la stabilirea de relații diplomatice între Ungaria și R.F.G.".
„Sîntem cu totul de acord cu punctele de vedere

exprimate de România ia conferință11
Principiile pentru care militează România sînt de importanță fundamentală

HANOI 5 (Agerpres). — M.A.E. al R. D. Vietnam a dat publicității, la 4 iulie, o declarație în legătură cu activitatea Comisiei internaționale de control și supraveghere în Vietnam,- în care se relevă că după semnarea, la 13 iunie, a comunicatului comun al părților semnatare ale Acordului de la Paris, C.I.C.S. ar fi trebuit să ia măsuri pentru supravegherea îndeplinirii prevederilor acordului. Dar, în practică — menționează declarația difuzată de agenția1 V.N.A. — comisia nu a ținut pînă în prezent nici o reuniune pentru a discuta asemenea măsuri. Declarația M.A.E. al R. D. Vietnam cere comisiei să-și reia lucrările și să se achite de obligațiile ce îi revin conform Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam și comunicatului comun din 13 iunie al părților semnatare ale acordului.

fluxul resurselor financiare (volumul și condițiile creditelor și ajutorului financiar, investițiile private străine), probleme ale datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, mobilizarea resurselor interne, probleme monetare internaționale.Luînd cuvîntul în legătură cu viitoarea reglementare a sistemului monetar internațional, șeful delegației române, Mircea Petrescu, ministru- consiiier, a arătat că România — țară în curs de dezvoltare, interesată în lărgirea și diversificarea schimburilor sale economice și conștientă de stricta interdependență între problemele comerciale, financiare și monetare — sprijină adoptarea de măsuri capabile să asigure stabilitatea și echitatea relațiilor în cadrul viitorului sistem monetar internațional. Devenită membră a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare — ceea ce demonstrează interesul său de a participa la cooperarea internațională multilaterală — România subliniază necesitatea ca toate statele să participe la discutarea și- adoptarea măsurilor care le privesc. Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea unor parități și cursuri de schimb cit mai stabile, ajustabile numai în anumite cazuri și pe bază de criterii dinainte convenite. Această stabilitate este o condiție importantă .pentru planificarea dezvoltării. De asemenea, el a evidențiat necesitatea ca lichiditățile internaționale să se bazeze, în viitor, pe realități economice certe și criterii acceptate de toate țările.

VIENA 5 (Agerpres). — Uniunea Sovietică și Austria salută începerea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, menită să inaugureze un capitol nou în istoria Europei — relevă comunicatul sovie- to-austriac, dat publicității la încheierea vizitei în Austria a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. Părțile și-au exprimat dorința de a face tot ce le stă în putință pentru succesul conferinței, în scopul de a instaura în Europa o eră, a păcii și a colabo-, rării bazate pe egalitatea în drepturi.U.R.S.S. și'Austria, arată comunicatul, se pronunță pentru întărirea păcii și securității în Europa în baza principiilor elaborate la Helsinki, fiecare dintre acestea avînd o importanță de sine stătătoare și de

prim ordin — principiul egalității suverane a statelor, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, intangibilității frontierelor, neamestecului în treburile interne și colaborării reciproc avantajoase.In -------  ------------Alexei Kosîghin și cancelarul Bruno Kreisky, o atenție specială a fost acordată lărgirii și adîncirii relațiilor sovieto-austriece — subliniază comunicatul. Părțile s-au pronunțat pentru dezvoltarea cooperării co- mercial-economice. La dezvoltarea schimburilor economice va contribui, de asemenea, viitoarea deschidere la Viena a unei bănci sovietice.Alexei Kosîghin l-a invitat cancelarul Kreisky să facă o vizită în Uniunea Sovietică. Invitația a fost acceptată.

cadrul convorbirilor dintre

Vizita delegației
militare române

pentru realizarea securității europene
La tribuna conferinței, miniștrii 

de externe ai statelor participante 
continuă să expună pozițiile țărilor 
lor față de multiplele aspecte ale 
securității și cooperării, circumscrise 
ordinii de zi. Discursurile rostite 
poartă, desigur, fiecare, amprenta sa 
particulară, determinată de pozițiile 
specifice diferitelor state. Există 
insă numeroase puncte de con
tact, preocupări comune, poziții a- 
propiate sau identice, așa cum in
teresele generale, de viitor, ale po
poarelor, legate de asigurarea păcii 
și securității sînt identice. Aceasta 
este principala caracteristică a con
ferinței, pe o asemenea bază a fost 
posibilă convocarea ei, pe aceasta se 
sprijină speranțele popoarelor.

In acest mare forum european, po
litica constructivă a României este 
binecunoscută și larg apreciată. Așa 
se explică interesul deosebit cu care 
delegații la conferință, reprezentan
ții presei au primit afirmarea pozi
țiilor României de la tribuna confe
rinței. Numeroși delegați, ca și co
respondenți de presă au ținut să elo
gieze ideile și propunerile clare, con
structive, raționale prezentate de 
țara npastră în cuvintarea minis
trului său de externe, subliniind tot
odată, contribuția pozitivă a Româ
niei la dezvoltarea proceselor pozi
tive din Europa, inclusiv la pregăti
rea actualei reuniuni.

In acest sens, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, KNUD ANDERSEN, ne-a declarat : „Ne sînt binecunoscute punctele de vedere ale României în legătură cu securitatea europeană. Am avut discuții pe această temă și cu ministrul afacerilor externe al țării dumneavoastră în timpul vizitei sale la Copenhaga. Cunoaștem acțiunile României pe linia destinderii în Europa și sîntem cu totul de acord cu pozițiile exprimate de țara dumneavoastră la conferință. împărtășim, de asemenea, părerea că rezultatele acestei conferințe vor fi de mare importanță nu numai pentru Europa, dar și pentru întreaga lume".

La rindul său, ERNESTO THAL- MANN, secretar general pentru afa
cerile politice la Departamentul Po
litic Federal al Elveției, ne-a decla-

rat : ,-,Am fost impresionat ascul- tînd discursul rostit de ministrul a- facerilor externe al României. Ne-a lăsat o impresie deosebită modul clar in care România a exprimat pozițiile sale în legătură cu securitatea europeană. .Ne face plăcere să constatăm că, în linii generale, România și Elveția urmăresc aceleași scopuri. Țin să relev cit, de mult apreciem noi colaborarea stabilită între Elveția și România în pregătirea conferinței. precum și contactele pe care le-am dezvoltat
LÂRG ECOU POZITIV

LA IDEILE SI PROPUNERILE
CUPRINSE ÎN CUVINTAREA 

DELEGAȚIEI ROMÂNE /cu prilejul întilnirii miniștrilor afacerilor externe".
L-am rugat apoi pe monseniorul AGOSTINO CASAROLI, secretar al 

Consiliului pentru afaceri publice al 
Vaticanului, -să ne împărtășească 
părerile despre ideile și propunerile 
prezentate de România la conferință. „Noi. am apreciat întotdeauna pozitiv opiniile României privind securitatea pe continent — ne-a declarat domAia 
sa. Principiile pe care le susține țara dumneavoastră și le promovează în relațiile sale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, le apreciem ca fundamentale pentru asigurarea securității europene"..

Întreaga presă centrală finlandeză 
publică extrase din cuvintarea ros
tită de ministrul român al afacerilor 
externe, subliniind semnificația pro
punerilor formulate de România. 
Ziarele „HELSINGIN „UUSI SUOMI" t... 
piniile țării noastre cu privire 
principiile relațiilor dintre state și 
căile de a asigura aplicarea lor 
practică, precum și ideea necesității 
ca in cadrul procesului de înfăptuire 
a securității europene să fie între
prinse măsuri concrete pe linia dez-

de_____ SANOMAT", 
scot în evidența o- 

la

în

Conferința poate însemna un punct de cotitură
Comentarii optimiste ale presei europeneEveniment politic de importanță istorică, Conferința pentru securitate și cooperare in Europa se bucură de atenția deosebită a opiniei publice, a presei internaționale.Ziarul „PRAVDA" subliniază că Începerea lucrărilor „dovedește în mod convingător că ideea convocării Conferinței pentru colaborare șî securitate europeană a devenit o realitate istorică, sprijinită de toate popoarele iubitoare de pace".„Polonia, împreună cu statele socialiste, pornind de la concepția socialistă, privind relațiile internaționale, de la concepțiile în lumina intereselor naționale, se va strădui pentru succesul deplin al conferinței — scrie ziarul „TRYBUNA LUDU".într-un articol al ziarului britanic „TIMES", intitulat semnificativ „Speranțe la Helsinki", se relevă că „Estul și Vestul Europei au nevoie unul de altul, fiind părți ale aceleiași entități geografice și ale aceleiași comunități culturale. Pro- oesul de negocieri și contacte care

au început poate aduce foloase ambelor părți. Conferința poate să însemne un punct de cotitură".Ziarul francez ■ „LA NATION" subliniază că transformarea Europei „într-un spațiu al securității și un cămin al progresului pentru toate popoarele" este „o ambiție rezonabilă și care poate începe să se concretizeze la Helsinki". Ziarul grec „ACROPOLIS" arată în comentariul său : „Problemele înscrise pe ordinea de zi a conferin- sînt importante pentru Europa pentru întreaga lume, zi largă a conferinței și pentru prima dată după stau in jurul aceleiași mese trii de externe ai atîtor țări pe plan ideologic, dovedesc că ceva s-a schimbat în lume. Ne aflăm, în- tr-adevăr, foarte departe de epoca amenințărilor, a blocadelor șî a tensiunii...". în încheiere, ziarul menționează : „Conferința europeană, putem spune, se întrunește în condiții excelente și confirmă terminarea războiului rece". (Agerpres)

tei si de că Ordinea faptul război miniș- opuse

t

înangajării militare și dezarmării 
Europa. La rindul lor, ~~ ' L UUTISET" și „SUOMI SOSIALDE- MOKRAATI" reproduc aprecierile 
din cuvîntare referitoare la necesi
tatea unor acțiuni concrete pe linia 
dezvoltării cooperării c 
tehnico-științifice, culturale 
alte domenii.

Atrag atenția și relatările 
mentariile publicate în presa ____
țări, parvenită aci. Astfel „L’HUMA- NITE" scrie: „George Macovescu, în numele României, a enumerat și comentat în discursul său principiile care trebuie să constituie obiectul unor angajamente ferme din partea tuturor, participanților, sub formă de declarații solemne, acorduri sau tratate, care să statueze și să garanteze aplicarea lor". Ziarul „DER TAGESSPIEGEL", din Berlinul occi
dental, relevă în mod deosebit pro
punerile de dezarmare și dezanga
jare militară.

în cercurile delegațiilor și obser
vatorilor politici de aci, in comen
tariile ziariștilor finlandezi și cores
pondenților presei străine se apre
ciază că prin pozițiile exprimate în 
această primă fază a conferinței, 
România face, din nou, dovada con
secvenței și principialității sale, ho- 
tărîrii de a aduce o contribuție 
activă la succesul deplin al acestei 
întilniri de însemnătate primordială 
în viața continentului.

„KANSAN
economice, 
j și in

și co- 
altor

Helsinki, 5 Dumitru ȚINU

Un eveniment publicistic

Inaugurarea primei etape
a marelui baraj de pe Eufrat

7?i nordul Siriei, la 
Tablca, care incepind 
din ziua de 5 iulie a 
luat numele de At- 
Sawra 
avut loc, în 
președintelui republi
cii, Hafez El Assad, și 
a membrilor guvernu
lui ceremonia 
rării primei 
construcției 
baraj de pe 
una din cele mai mari 
lucrări hidroenergeti
ce din lume și totoda
tă unul din cele mai 
însemnate obiective 
ale economiei siriene. 
Cursul fluviului a fost 
deviat pentru a umple 
imensul rezervor al 
barajului, construit in 
valea Eufratului. Din 
aceste zile începe să 
se formeze lacul de a- 
cumulare, ce se va în
tinde pe 80 Icm lungi
me. Sistemul hidro
energetic va fi dat in 
funcțiune in 1974, cu 
un an înainte de ter
menul stabilit. Piatra 
de temelie a construc
ției barajului de la

numele de 
(Revoluția), a 

prezența

inaugu- 
etape a 
marelui 
Eufrat.

semnificativ:

Tabka. a fost pusă în 
1968. La această lucra
re, efectuată de Siria, 
cu asistența tehnică 
sovietică, participă 
11 000 de oameni. In 
final, hidrocentrala de 
pe Eufrat va avea o 
capacitate de 800 MW.

O rețea de canale 
de irigație, în lungime 
de peste 1 500 km, va 
permite irigarea unei 
suprafețe de aproape 
650 000 ha, ulterior a- 
ceastă suprafață ur- 
mind să. depășească 1 
milion ha. Pe terenu
rile redate agricultu
rii prin irigare își 
vor face apariția noi 
așezări, cu o populație 
de cel puțin 500 000 
locuitori.

Marele miting, ce a 
avut loc cu acest 
prilej, a fost deschis 
de Munir Wanour, 
ministrul barajului de 
pe Eufrat, care a sub
liniat printre altele, 
că la lucrările de a- 
menajare a terenuri
lor din valea Eufra
tului va participa și

România, care a în
cheiat recent un pro
tocol cu Siria in ve
derea executării unui 
proiect de punere 
valoare 
agricolă 
de circa 
tare.

In încheierea 
tingului a luat cuvîn
tul președintele . Ha
fez El Assad, care a 
rostit un amplu dis
curs evidențiind im
portanța economică, 
socială și politică a 
barajului de pe Eu
frat.

La ceremonie a par
ticipat și o delegație 
română, in frunte cu 
Florian lorgulescu, 
președintele Consiliu
lui Național al Ape
lor.

Din partea Uniunii 
Sovietice a fost pre
zentă o delegație, 
condusă de A. Kiri
lenko, secretar al C.C. 
al. P.C.U.S.
Crăciun IONESCUDamasc, 5 iulie

în
ji dezvoltare 
a unei 
30 000 de

zone 
hec-mi-

BARI 5 — (Corespondență de la R. Bogdan). în ședința de joi dimineață a celui de-al 8-lea Congres al Confederației Generale Italiene a Muncii (C’G.I.L.), care își desfășoară lucrările la Bari, participanții au audiat mesajele de salut adresate congresului de conducătorii delegațiilor sindicale străine. In cuvintul său, Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a transmis congresului, activiștilor C.G.I.L. și tuturor oamenilor muncii din Italia un cald și frățesc salut de prietenie și solidaritate internaționalistă din partea sindicatelor române, a exprimat profunda satisfacție pentru evoluția fructuoasă pe care au cunoscut-o în ultimii ani relațiile de cooperare și solidaritate dintre cele două centrale sindicale ale noastre, relații care se înscriu în contextul vechii și tradiționalei prietenii dintre clasa muncitoare, dintre popoarele român și italian. Subliniind că recenta vizită în Italia a tovarășului Nicolae Ceaușescu a deschis noi perspective extinderii colaborării pe multiple planuri între cele două țări și popoare, vorbitorul a exprimat convingerea- că dezvoltarea continuă, în forme diverse, a relațiilor dintre organizațiile sindicale, va servi unei tot mai bune cunoașteri reciproce, întăririi prieteniei dintre oamenii muncii din România și It'alia, cauzei unității și solidarității muncitorești internaționale.
ACORD

ROMÂNO-PAKISTANEZISLAMABAD 5 (Agerpres). — La Islamabad a fost semnat Acordul de cooperare economică, tehnică și științifică încheiat între guverntil Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Islamice Pakistan.Din partea română, acordul a fost semnăt de inginer Nicolae M. Nicolae, ministru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea pakistaneză de Mubashir Hassan, ministrul finanțelor, planului și dezvoltării.La ceremonie au participat Mihai Magheru, ambasadorul României în Pakistan, și membrii celor două delegații.

în R. P. Bulgaria

înla ar-

SOFIA 5 (Agerpres). — Delegația Consiliului Politic Superior al Armatei Republicii Socialiste România, condusă de general-maior Constantin Opriță, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior, își continuă vizita oficială de prietenie R. P. Bulgaria.Delegația a purtat convorbiri Direcția Superioară Politică amatei populare bulgare. Delegația a luat parte, de asemenea, la un miting consacrat frăției de arme ro- mâno-bulgare, a avut întîlniri cu comandanți și activiști de partid din armata populară bulgară.în cursul zilei de miercuri, după vizitarea muzeelor prieteniei bulga- ro-române de la Grivița și Pordim, delegația a fost, primită de Penko Gherganov, prîm-Secretar al Comitetului județean de partid Plevna, întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Plenara C.C. al P.C.

din CehoslovaciaPRAGA 5 (Agerpres). — La Praga s-au încheiat, miercuri, lucrările plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Cuvîntul de încheiere a fost rostit de G. Husak, secretar general al C.C. al P.CiC. La plenară a fost prezentat și supus dezbaterii raportul Prezidiului C.C. al P.C.C. — „Cu privire la educația socialistă a tinerei generații și pregătirea ei pentru viață și muncă în condițiile societății socialiste dezvoltate".Plenara a ascultat, de asemenea, o Informare despre cea de-a XXVII-a sesiune a C.A.E.R., desfășurată cent la Praga. Plenara a mai discutat probleme de cadre.

»

Apariția unei reviste consacrate
problematicii europeneInteresului crescînd manifestat in cercurile largi ale opiniei publice austriece față de problematica europeană îi corespunde apariția la Viena a unei noi publicații, cu caracter politic, economic și istoric consacrate în întregime Europei actuale. Revista, cu apariție trimestrială, „EUROPEISCHE RUNDSCHAU", își propune, așa cum declară inițiatorii săi, „să abordeze probleme de interes european, cu referire specială la țările Europei centrale", dorindu-se totodată „un forum de dialog politic între Est și Vest".Primul număr al publicației beneficiază de colaborarea prestigioasă a cancelarului federal al Austriei, dr. Bruno Kreisky, a ministrului afacerilor externe al României, George Macovescu, a altor factori de răspundere din statele europene, precum și de o serie de studii și articole semnate de cunoscuți ziariști austrieci și din alte țări. „Europa — scrie cancelarul Kreisky — este astăzi continentul cel mai pașnic ; se impune, deci, adoptarea de măsuri concrete pentru consolidarea acestei stări de fapte. în lumina acestui adevăr, în articolul său, ce tratează problema rolului țărilor mici și mijlocii în viața internațională, șeful guvernului austriac apreciază că „mărimea unui stat nu constituie un handicap pentru afirmarea sa ca factor activ de promovare a păcii, destinderii și colaborării în relațiile dintre state... în această epocă, a coexistenței zate pe progres, rolul acestor țări pătă o deosebită semnificație".Articolul ministrului afacerilor terne al României, consacrat zentării pe bază de drepturi egale a

baca-ex- repre-

statelor, ca principiu al politicii internaționale, jalonează coordonatele fundamentale ale politicii externe a României socialiste, orientată în direcția realizării recunoașterii generale a principiilor noi ale relațiilor . dintre state, condiție indispensabilă pentru dezvoltarea unei colaborări internaționale rodnice. O parte importantă a articolului prezintă punctul de vedere al partidului și statului nostru față de problemele cooperării și securității în EuropaEvoluția raporturilor interbalcanice face obiectul unui studiu semnat de publicistul elvețian Viktor Meier. După ce face o succintă incursiune istorică în peisajul politico-diplomatic din zona balcanică, autorul evidențiază tendințele pozitive care își fac drum în ultima vreme în raporturile interstatale din regiune. „România, scrie autorul articolului, a depus eforturi pentru a cultiva o colaborare prietenească, de bună vecinătate, cu toate statele balcanice". Subliniind importanța propunerilor președintelui Nicolae Ceaușescu privind transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării, lipsită de atomice, autorul relevă că lansarea acestei idei, promovarea lor a fost făcută cu o intensitate cres- cindă". „Propunerile României pentru o colaborare între toate statele din Balcani, continuă el, merg paralel cu extinderea relațiilor bilaterale. De-a lungul unei perioade mai îndelungate, Bucureștiul a fost de fapt singurul Ioc în care toate statele balcanice au avut posibilitatea de a se întilni cu regularitate și de a-și spune cuvîntul".
Corneliu VLADViena, 5

arme„de Ia

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
Convorbiri bulgaro-so- 

vietice ^a ®°^a au avut ioc, joi, convorbiri între Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și Nikolai Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., aflat in vizită în capitala bulgară.
Cea de-a 11-a aniversare 

a proclamării independen
ței Algeriei 8 marcata anu^ acesta de o vizită a președintelui Consiliului Revoluției și- guvernului nigerian, Houari Boumediene, în mai multe departamente ale Vilaiatului Constantine, care a prilejuit inaugurarea unor obiective sociale. In cadrul întîlnirilor cu muncitori și țărani din această parte a țării, șeful statului algerian a evocat principalele realizări obținute pînă acum de Algeria pe drumul consolidării independenței naționale și perspectivele dezvoltării economice și sociale în următorul plan cvadrienal. Tot cu prilejul Zilei independenței, întregul popor algerian a sărbătorit Ziua națională a tineretului. Un mare număr de elevi, studenți, tineri țărani și muncitori au fost mobilizați acțiunile de muncă patriotică de diferite șantiere ale Algeriei. la pe

Noua aripă a Palatului 
Națiunilor,în care î?i au SGdiul Oficiul O.N.U. și alte organizații internaționale, a fost inaugurată la Geneva.
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JffllOS Kâdăr, Pnm-secretarC.C. al P.M.S.U., va face. între și 13 iulie, o vizită de prietenie R.S.F. Iugoslavia, la invitația luial10înIosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I. — a- nunță agenția M.T.I.

lucrările. Au fost examinate o serie de proiecte de legi, dintre care unele sînt menite să aibă un rol de prim ordin in viața economică și socială a țării. Este vorba de legile referitoare Ia scutirea de impozite a 3 milioane de țărani cu proprietăți sub trei feddani, de noile reglementări fiscale și măsuri în domeniul asigurărilor sociale, de stabilirea planului general de stat.
Sesiunea ECOSOC (Consiliul Economic și Social al O.N.U.), la care participă 56 de state, și-a deschis lucrările la Geneva. România este reprezentată de o delegație, condusă de ambasadorul Constantin Ene. Ordinea de zi, care cuprinde 29 de puncte, acordă o importanță deosebită problemelor e- mancipării economice și sociale- a țărilor în curs de dezvoltare.
La Pekin8 avut 'oc 0 *n*^n*re între Ciao Kuan-hua, ministrul adjunct al afacerilor externe al R. P. Chineze, și grupul de congresmeni din S.U.A., condus de Warren G. Magnuson, care se află într-o vizită în capitala chineză — anunță agenția China Nouă.
Pentru asigurarea păcii 

în sudul continentului a- 
SiatîC _  8 declarat președintelePakistanului, Zulfikar Aii Bhutto — guvernul pakistanez nu va precupeți nici un efort. Președintele Bhutto a subliniat că Pakistanul va face tot ce îi stă în putință pentru Realizarea apropierii și dialogului între țările din această zonă.

Sesiunea Adunării Po
porului 3 Egipt Și-a încheiat

Membrii guvernului ar- 
gentinean îmPreună cu președintele Hector Campora, au avut o întrevedere cu liderul Mișcării Justi- țialiste, generalul Juan Peron. După cum a declarat președintele Hector Campora cu acest prilej, au fost analizate diferite aspecte ale vieții social-administrative din Argentina.
LOVITURĂ DE STAT

ÎN RUANDAKIGALI 5 (Agerpres). — Joi avut loc în Ruanda o lovitură stat, în urma căreia armata a puterea, acționînd „împotriva elemente care încercau să unitatea țării" — anunță un comunicat al Comandamentului Suprem al Gărzii Naționale, transmis de postul de radio Kigali. Comunicatul, semnat de comandantul Gărzii Naționale, generalul Habyalimana Juvenal, și de alte autorități militare, precizează că guvernul președintelui Gregoire Ka- yibanda, aflat la conducerea țării din 1961, a fost demis, Adunarea Națională dizolvată și orice activitate politică interzisă. Potrivit aceluiași comunicat, a fost format un „Comitet național pentru pace și unitate", care va înlocui guvernul la conducerea țării.

a de luat unor saboteze
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