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ale poporului român cu poporul congolez, a început

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII
POPULARE CONGO, MARIEN N’GOUABI

Ceremonia sosirii 
pe aeroportul Otopeni

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
marți a sosit în țara noastră, în- 
tr-o vizită oficială de partid și 
de stat, comandantul Marien 
N’Gouabi, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Congo
lez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, șef al sta
tului, împreună cu tovarășa 
Celine N’Gouabi.

Întîlnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi, cu ocazia vizitei șefu
lui statului congolez, care con
tinuă în fapt dialogul la nivel 
înalt statornicit cu prilejul călă
toriei în Republica Populară Con
go a președintelui Consiliului de 
Stat, reprezintă o vie expresie a 
relațiilor de prietenie și strînsă 
colaborare existente între Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Congolez al Muncii. între cele 
două țări și popoare ale noastre, 
o mărturie pregnantă a dorinței 
comune de a promova și extinde

pe multiple planuri aceste rapor
turi, în interesul reciproc, al cau
zei democrației și socialismului, 
al înțelegerii și cooperării în 
lume.

Sub aceste auspicii a avut loc 
solemnitatea sosirii comandantu
lui Marien N’Gouabi, președinte 
al Partidului Congolez al Mun
cii, președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului.

Pe aeroportul Otopeni, în o- 
noarea înaltului oaspete congolez, 
au fost arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Congo, care încadrează portretele 
celor doi conducători de partid 
și de stat; pe mari pancarte au 
fost înscrise urările : „Bun venit 
în România președintelui Comi
tetului Central al Partidului Con
golez al Muncii, președinte al 
Republicii Fopulăre Congo, șef 
al statului, comandant Marien 
N’Gouabi", „Să se dezvolte și să 
se întărească prietenia și colabo
rarea dintre poporul român și 
poporul congolez".

(Continuare în pag. a III-a)

CONVORBIRI OFICIALE
în după-amiaza zilei de 10 iulie 

au început convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele. Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și comandant 
Marien N’Gouabi, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef al 
statului.

In cadrul convorbirii au fost a-

nalizate stadiul relațiilor dintre 
cele două partide și state, modul 
cum sînt îndeplinite hotărîrile con
venite cu prilejul vizitei făcute la 
Brazzaville de către președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, precum și per
spectivele deosebit de favorabile 
pentru continua dezvoltare și adîn- 
cire a raporturilor de prietenie și 
colaborare româno-congoleze. în 
acest context s-a exprimat dorin
ța comună de a se acționa în con

tinuare în direcția aprofundării re
lațiilor politice, economice, tehni- 
co-științifice și culturale dintre 
cele două țări și s-a apreciat că 
idealurile care unesc popoarele 
român și congolez în eforturile lor 
pentru construirea socialismului o- 
feră posibilitatea unei largi conlu
crări pe plan internațional.

întîlnirea dintre cei doi șefi de 
stat s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de stimă și înțelegere recipro
că, de caldă prietenie.

DINEU ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți, un di
neu oficial în onoarea președinte
lui Comitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Con
go. șef al statului, comandant Ma
rien N’Gouabi, și a tovarășei Ce
line N’Gouabi.

La dineu au participat tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și tovarășa

Elena Maurer, tovarășii Gheorghe 
Pană, Xlie Verdeț, Gheorghe Cioară, 
Janos Fazekas, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Ion Ioniță, I-on Pă- 
țan, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, George Ma- 
>covescu, ministrul afacerilor ex
terne, împreună cu soțiile, mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
ambasadorul țării noastre la Braz
zaville, personalități ale vieții 
științifice și culturale.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Charles N’Gouoto, Charles

David Ganao, Justin Lekounzou, 
Anatole Khondo, Josephine Ba
yonne Moutou, Eugene Germain 
Mankou, Jacob Okandza, precum 
și celelalte oficialități congoleze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Congo.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

VIZITA

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului, comandant 
Marien N’Gouabi, împreună cu to
varășa Celine N’Gouabi, a făcut, 
marți seara, o vizită protocolară 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La întîlnire au participat tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, și tovarășa Elena Maurer, 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul

comerțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Suzana Gâdea, președinta Consi
liului Național al Femeilor, Gheor
ghe Stoian, ambasadorul României 
la Brazzaville.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
tovarășii Charles N’Gotioto, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.M., însărcinat cu Departamen
tul organizatoric, Justin Lekoun
zou, ministrul industriei minelor, 
însărcinat cu problemele turismu
lui, Anâtole Khondo, secretar ge
neral al Confederației Sindicale 
Congoleze, Josephine Bayonne 
Moutou, președinta Uniunii Revo
luționare a Femeilor Congoleze, 
Eugene Germain Mankou, amba
sadorul Republicii Populare Con
go la București, Jacob Okandza, 
consilier economic la președinție.

Vizita protocolară a decurs în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

teiul tovarășului
Nicolae Ceausescu

Tovarășe președinte,

îmi face o deosebită plăcere să vă salut ca oaspeți 
dragi ai țării mele, pe dumneavoastră și pe stimata 
dumneavoastră soție, pe colaboratorii ce vă înso
țesc și să dau expresie sentimentelor de caldă prie
tenie cu care întregul nostru popor vă întîmpină pe 
pământul Republicii Socialiste România.

Păstrez cele mai plăcute amintiri despre vizita 
pe care am făcut-o, în primăvara anului 1972, în 
Republica Populară Congo, și despre întîlnirile și con
vorbirile noastre de atunci. Am putut cunoaște ne
mijlocit, v cu acel prilej, unele aspecte din viata și 
preocupările poporului congolez, lupta sa pentru 
dezvoltarea economiei și culturii, pentru a-și făuri 
o patrie liberă și independentă. Poporul român, care 
cunoaște din propria sa experiență ce a însemnat 
dominația străină, înțelege și prețuiește cum se 
cuvine lupta .poporului congolez — ca și a celor
lalte popoare africane care s-au eliberat de sub 
colonialism — pentru a lichida urmările trecutului 
de asuprire și exploatare, a-și apăra și consolida 
independența economică și politică, pentru a se afir
ma de sine stătător în rîndul națiunilor lumii. Sa
lutăm din toată inima succesele pe care le obțineți 
— și vă urăm, dragi prieteni, noi și noi realizări pe 
acest drum !____________
(Continuare în pa«. a III-a)

Toastul tovarășului
Marien N'Gouabi

Stimate tovarășe președinte,

Stimată doamnă,

Tovarăși și prieteni,

îngăduiți-ne. mai întîi, să ne achităm de o plăcută 
misiune pe care ne-au încredințat-o poporul congo
lez și Partidul Congolez al Muricii — aceea de a 
transmite poporului român și conducătorilor Parti
dului Comunist Român un mesaj de simpatie, de 
prietenie militantă și de solidaritate activă.

Cuvintele atît de călduroase și atît de sincere pe 
care prietenul meu, președintele; Nicolae Ceaușescu, 
le-a rostit la adresa soției mele, a delegației mele, 
față de mine, primirea entuziastă pe care poporul 
român ne-a rezervat-o încă de la sosirea noastră, la 
București, se adresează, prin intermediul modestelor 
noastre persoane, întregului popor congolez și Parti
dului Congolez al Muncii.

Vă rog să fiți încredințat, tovarășe președinte, că 
vom face o dare de seamă cît mai completă și cît 
mai fidelă cu putință poporului și partidului nostru.

Fie-ne îngăduit să exprimăm aici, conducători-
(Continuare in pag. a III-a)

DIN NOU DESPRE ACTIVITATEA 

UNOR ȘANTIERE ALE INDUSTRIEI CHIMICE TERMENUL INVESTIȚIILOR - literă de lege!
® Problema-cheie rămîne livrarea la timp 
a utilajelor tehnologicei Numai prin 
angajamente nu se recuperează restanțeleDupă cum se știe, anul 1973 constituie un an de vîrf pentru activitatea de investiții din industria chimică. Este prevăzut ca în acest an să fie date în exploatare 160 noi capacități productive, reprezentînd peste o treime din numărul total al obiectivelor de investiții ale chimiei din cincinal. Respectarea termenelor de punere în funcțiune a tuturor obiectivelor și capacităților prevăzute, devansarea, acolo unde este posibil, a acestora, reprezintă imperative economice majore, sarcini de o complexitate deosebită, de îndeplinirea cărora depinde în mare măsură, înfăptuirea cincinalului înainte de termen în această importantă ramură a industriei noastre.în ce stadiu se află realizarea planului de investiții al Ministerului Industriei Chimice după încheierea primului semestru al anului ? Din păcate, nu prea bun. Din cele 46 de obiective, ce trebuiau date în exploatare în trimestrul II, doar 9 au început să producă. Există posibilitatea ca- alte cîte.va._capacitățt. să intre .în funcțiune în perioada imediat următoare, aflîndu-se acum in probe tehnologice instalațiile de amoniac și uree de la Piatra Neamț și cea de amoniac de la Slobozia. Rămîn insă în stadiul de construcții-montaj o serie de instalații, de o deosebită însemnătate pentru economia națională. a căror producție este cuprinsă în planul de stat și care, la această dată, trebuiau să fie date în exploatare. între altele, estg vorba de instalațiile de îngrășăminte fosfatice de la Valea Călugărească, de rafinăria 2 de Ia Pitești, etapa a doua ș.a. De asemenea, alte 12 instalații, ce trebuiau puse în funcțiune încă din trimestrul I a.c., nu produc nici la ora actuală.Despre evoluția realizării investițiilor din industria chimică s-a mai scris în ziarul nostru. Astfel, intr-o serie de articble publicate în urmă cu cîteva luni, se atrăgea atenția asupra restanțelor, asupra consecințelor acestora pentru economie. Factori de răspundere din ministerul de resort au dat asigurări că situația se va îndrepta. într-unul din articole („Măsuri s-an stabilit ; urmărim acum aplicarea lor riguroasă"), ing. Corneliu Șțefănescu, directorul Direcției investiții din Ministerul Industriei Chimice, spunea : ,,S-au stabilit planuri de măsuri cu termene și responsabilități precise, urmărin- du-se zi de zi modul în care acestea se îndeplinesc... Dispecerii de investiții din minister lucrează efectiv pe șantiere, luînd măsurile corespunzătoare, operativ, pentru depășirea greutăților ce se ivesc. Pentru a ajuta constructorii, beneficiarii au preluat montarea unui volum important de utilaje, măsură ce se va extinde și pe alte șantiere". Cu toate aceste intervenții, nerealizările s-au amplificat. Cum explicați o atare

situație ? — l-am întrebat recent pe tovarășul director.— în principal, ritmul necorespunzător de livrare a utilajelor tehnologice a generat această situație. Unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele aveau o restanță față de șantierele noastre, după 5 luni ale anului, de 5 200 tone utilaje tehnologice.Din respect pentru adevăr cuvine precizat că restanțele provin și de la unitățile Ministerului Industriei Chimice, acestea nelivrînd pînă la sfîrșitul lunii iunie peste 500 tone utilaje contractate. Deci, încălcarea termenelor de livrare a utilajelor a continuat să fie cauza rămînerilor in urmă in realizarea investițiilor din industria chimică. Nu vrem să subapreciem cu nimic eforturile deosebite pe care le fac constructorii de utilaje, știm că de multe ori cerințele sint extrem de mari. Totuși, termenele de livrare continuă să fie încălcate și, în loc să fie recuperate, restanțele s-au amplificat in ultimul timp. Cu toate declarațiile optimiste ale directorului Centralei de utilaj
(Continuare în pag. a IV-a)

(Agerpres)
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Inovatorii

„ELBAesE greu de presupus să existe cineva în România care să nu fi auzit de „Elba", întreprinderea „Electrobanat" din Timișoara. Cel puțin unul dintre cele cinci sute de produse din gama fabricii bănățene trebuie să fi trecut prin mina oricăruia dintre noi. De altfel, părinții noștri cunoșteau deja vechea „Dura", cum se numise pină în 1948. Lanternele „Dura ! Dura-focus !“ Nume intrate intr-un fel de mitologie a copilăriei. înainte de a aparține unei realități economice actuale 1 De la cei 263 de muncitori, cîți avea la naționalizare, întreprinderea a crescut astăzi de cinci ori, cu cea mai mare productivitate pe întreaga centrală industrială. Exportă baterii în douăsprezece țări și fabrică corpuri de iluminat industrial, fluorescente și cu' vapori de mercur, pentru interior și exterior, cum imi spune în termeni foarte oficiali tovarășul Aurel Matu, secretarul comitetului de partid al uzinei. Cincinalul trecut a fost îndeplinit Ia „Elba" in trei ani și unsprezece luni. în 1973 angajamentul peste plan este de 50 milioane lei producție-marfă și globală, cam 10 la sută din angajamentul municipiului. Sînt cifre menite să figureze pe frontispiciul oricărui ziar, la loc de cinste. Dincolo de rezonanța economică, stringența lor ascunde însă o realitate umană, efortul acela cotidian, sublimat prea adesea in abstracțiunile unor statistici, semnifică pasiunea și inteligența sutelor de muncitori. în ce constă, de fapt, secretul bunelor rezultate de la „Elba" ?..înțelegerea din partea oamenilor este totul", afirmă același tovarăș Matu. Munca politică primește aici înfățișarea problemelor curente, legate de sarcinile mari ale întreprinderii. Bilanțul triumfător, de la sfîrșitul unui an sau al unui plan cincinal, se pregătește zi de zi, lîngă fiecare mașină din întreprindere, în mod deosebit, comuniștii din uzină se preocupă de întreținerea unei largi mișcări de inovatori și de întărirea compartimentului de autoutilare. O adevărată emulație creatoare a luat naștere în serviciile tehnice, iar constructorul-șef II și-ă propus crearea unor linii cu serie mare, de cinci-șase operații pe aceeași mașină. Trei automate pentru confecționarea de borne profilate au dus la o productivitate de 400—500 la sută. Un automat cu masă rotativă înlocuiește opt
(Continuare in pag. a Vil-a)
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SCINTEIA — miercuri II iulie 1973
ill HHIIMIIIIIIHDin inițiativa conducerii de partid, începînd din anul 1971, în toate unitățile socialiste s-a trecut la investigarea științifică a posibilităților de raționalizare a sistemului de evidență. Ce progrese s-au înregistrat pină acum in această direcție, ce preocupări de ordin practic au în prezent organele locale ale administrației de stat, ce eforturi se cer făcute în continuare ? — iată cîteva din întrebările adresate secretarul Comitetului executiv al Prahova.

— Ce măsuri considerați că 
sînt necesare, in continuare, 
pentru optimizarea circuitului 
actelor administrative in siste
mul consiliilor populare ?— în lumina sarcinilor reieșite din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, raționalizarea circuitului actelor administrative trebuie sprijinită prin perfecționarea corespunzătoare a legislației. Or, în prezent, o serie de reglementări vin în contradicție cu aceste sarcini, care adîncesc competența și autonomia organelor locale. De exemplu, potrivit

reglementărilor legale si poate genera. adeseori, greșeli atît de fond, cît si de formă. în transmiterea unor acte și indicații. Va trebui ca în viitor, comitetul nostru executiv să ia asemenea măsuri îneît nici o hîr- tie de la consiliul popular județean sau de la organele sale de specialitate să nu mai plece sure comune decit în condițiile stabilite de reglementările în vigoare.
— Ce volum de acte circulă în 

prezent de la județ la organele 
centrale și de la organele cen
trale la județ și in ce măsură

mureșeana

în industria locală

acestui personal și care sînt în măsură să ia decizii rapide în raport cu situațiile intervenite.Existența unor acte normative depășite a pus si pune comitetul e- xecutiv județean în situația de a adopta o seamă de decizii privind fixarea datelor pentru tunderea oilor. culesul strugurilor, stabilirea livezilor tinere ne rod. pentru efectuarea de tratamente gratuite de combatere a dăunătorilor și altele, care necesită un volum mare de o- neratii pentru culegerea, transmiterea si prelucrarea informațiilor materializate în diferite documente (dări de seamă, referate.- avize etc.-) generatoare uneori de birocratism.Un alt exemplu. Prin. H.C.M. nr. 454/1957 se reglementează acordarea ajutoarelor ocazionale, competenta de aprobare a acestora revenind, pentru sume pînă la 400 lei. direcției pentru probleme de muncă si ocrotiri sociale, iar pentru sume de peste 400 Iei comitetului executiv județean. Petițiile primite la județ se trimit pentru cercetare la municipiu. orașe si comune si de aici a- iung din nou la județ pentru e- ventuale aprobări. Circuitul anevoios parcurs de aceste lucrări — care întîlnesc in calea lor mai multe puncte de oprire — generează, vrînd. nevrind. întirzieri in soluționare. Nici în acest caz nu vedem de ce municipiile, orașele si comunele nu ar putea primi competentă pentru a soluționa astfel de probleme.Pentru contractarea și construirea unui apartament proprietate personală, prin Oficiul județean pentru construirea și vînzarea locuințelor, în sistemul actual — începind de la cererea pentru construirea de locuințe tip și pînă la terminarea apartamentului și darea lui în folosință, inclusiv comunicările care se fac organelor superioare. unității C.E.C. si constructorului — se folosesc 50 de documente în cite 3—5 exemplare fie-' care. Multe din aceste documente se repetă sau conțin mențiuni care nu sint necesare deoarece se găsesc in altele său sînt pur si simplu inutile. Ce consecințe generează un astfel de sistem de circulație a actelor nu e greu de ghicit : oameni our- tati pe drumuri, hîrtii peste hîrtii. tărăgănări în rezolvarea cererilor adresate de cetățeni etc.

FAPTUL, 
DIVERS!
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Mapamondul
in imaginiNavigator pe motonava „Transilvania", Șerban Gheorghiu a expediat acasă în cei 17 ani de marinărie aproape 8 000 de ilustrate, de pe toate meridianele pămîntului. Recent, adunat in 52 de albume, devărat mapamond în gini, cuprinse în cîțeva turi de bibliotecă, fia nu se încheie aici, că autorul ei mai are pînă va ieși la pensie. Și nu se va încheia nici atunci, pentru că fiul său, Petrică Gheorghiu, ofițer stagiar în marina comercială, și-a propus să-i continue nu numai profesia, dar și această pasiune a tatălui.

Dar
le-a un a- ima- raf- colec- pentru

Sfetnic rău
Vasile P. Ungureanu din co

muna Răuseni (Botoșani) s-a 
apucat intr-una din zilele tre
cute să se destăinuiască unei 
sticle cu alcool. Și așa, după o 
vreme, bine dispus, a ajuns la 

1 concluzia că e cazul să urce 
la volanul unui autocamion și 
să pornească la drum. Dar, 
după cum se știe, in asemenea 
situații alcoolul nu-i niciodată 
un sfetnic bun. în starea in care 
se afla, V.U., pierzînd controlul 
volanului, a intrat in plin in
tr-o căruță, omorind doi cai și 
rănind două persoane. După 
aceasta, crezind că o să i se 
piardă urma, a pornit ca un 
bolid mai departe. De astă dată 
insă, autocamionul a fost pro
iectat intr-un pom, accidentind 
grav încă o persoană. în această 
situație, V.U. și-a luat... tălpă
șița. Foarte curind insă a fost 
obligat să-și reducă „motoare
le". Acum, el își pregătește bani 
pentru despăgubiri, iar alții ii 
pregătesc răsplata pentru 
menea fapte.

ase-

Viorel
e din nou
la joacăîmpreună cu mai mulți copii, Viorel Baboi, de 5 ani, din Slatina, se juca într-o clădire a- flată în construcție în cartierul Crișan I. La yn moment dat, el a alunecat și a căzut într-o- j groapă plină cu apă, adîncă de'-* peste 3 metri. Copiii au intrat în panică. în jur erau și cițiva muncitori de la întreprinderea județeană de construcții-montaj. Primul care a sărit în apă a fost Marin Popescu, care însă n-a găsit copilul. A sărit apoi și Ilie Picu, din comuna Ver- guleasa (Olt), salariat la întreprinderea amintită, care l-a scos pe Viorel la suprafață. Transportat la spital, după ce Ilie Picu îi aplicase primele tratamente prevăzute împotriva înecului, Viorel este acum, din nou, la joacă.

l.

„Pompierii
din
Gîrboavele

Un grup de gălățeni se gă
sea, cu cităva vreme in urmă, 
in pădurea Girboavele, din a- 
propierea orașului. Deodată, 
unul dintre ei a observat 
in apropiere izbucnise, un 
cendiu. Cum ajutoarele ar 
venit prea tirziu, cei cițiva gă
lățeni, printre 
Cociu, 
naval, 
la șantierul C.E.T. Galați, 
rin loniță, 
„Năvodul", 
laborant 
și Aristide 
gar la ;______
lăți, au pornit lupta cu flăcă
rile. Și cu toate că, in lipsa al
tor mijloace, pompierii de oca
zie nu aveau la indemină decit 
lăstăriș verde, incendiul a fost 
localizat și apoi lichidat. Pentru 
intervenția lor promptă, tuturor 
— calde felicitări !

că 
in- 

ficare Gheorghe 
tehnician la șantierul 
Nicolae Munteanu, de 

---------- ---- Ma- 
salariat la fabrica 
Nicolae Florescu, 

la uzina „Laminorul", 
' i Florescu, strun- 

șantierul naval Ga-

Unde-i
defect!
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unea ? satulJean Ibniceanu, din Smadovița, comuna Bicleș, județul Mehedinți, a cumpărat, în luna decembrie anul trecut, un televizor. După numai o zi. din pricina unei defecțiuni tehnice, a fost nevoit să se prezinte cu el la unitatea nr. 3 din Drobeta Turnu-Severin a cooperativei „Tehnica". Dar, deși aici i s-a acordat „o consultație" de aproape o lună de zile, televizorul n-a vrut, cu nici un chip, să funcționeze. Pe scurt, J. I. a făcut, pînă acum, de la Bicleș la Drobeta Turnu-Severin, 20 de drumuri, dus și întors, dar televizorul se află în aceeași stare. De fiecare dată, cei de la „Tehnica" ii spuneau : „acum va merge sigur". Dar... nu merge. Ce-ar fi dacă cei de la cooperativa „Tehnica" ar organiza — să zicem — un concurs de... stricat televizoare ? Pentru că la reparat, cum vede, nu prea se pricep. se
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tovarășului IOAN MUNTEANU, Consiliului popular al județului— Organele locale ale administrației de stat sînt chemate să acționeze cu operativitate și precizie într-o paletă vastă de probleme și aspecte ale vieții economico-sociale. Buna desfășurare a activității lor depinde în mare măsură de calitatea și exactitatea informației utilizate în luarea deciziilor și totodată de felul în care circulă această informație intre diferitele eșaloane ale organului care hotărăște.O bună parte din informația curentă are în mod obiectiv din stadiul primar și pină la prelucrarea finală forma documentului scris. Dar de la această necesitate și pină la supralicitarea „hîrtiilor" nu este decit un pas. Tocmai pentru a evita acest pas și pentru eradicarea oricărei forme de birocrație, comitetul nostru executiv a elaborat un plan de acțiune și a întocmit, pentru un număr de 8 unități subordonate, proiecte preliminare de raționalizare : pentru fiecare dintre acestea au fost stabilite activitățile ce vor face obiectul raționalizărilor, precum și termenele de executare. In acest scop, la nivelul comitetului executiv a fost constituit un grup de. specialiști care coordonează activitatea de întocmire a proiectelor de raționalizare si a fost stabilit, de asemenea, grupul de analiști împuternicit să elaboreze proiectele unice de raționalizare.
— Ce concluzii și măsuri s-au 

desprins din această analiză ?— în sistemul folosit pină anul trecut, corespondența Comitetului e- xecutiv al Consiliului popular municipal Ploiești parcurgea un circuit greoi, ce făcea ca uneori să treacă 4—5 zile pînă să a- jungă la salariatul care trebuia să rezolve lucrarea : era primită de registratura generală, de unde se repartiza la cabinetul prim- vicepresedintelui. vicepreședinților sau secretarului comitetului executiv pentru a fi văzută de aceștia si. a- poi. repartizată serviciilor sau birourilor in a căror competentă intra rezolvarea. Acest sistem, care se repeta și în circuit invers, consuma un volum mare de timp nu numai pentru salariatii cu funcții de execuție. ci si pentru cadrele de conducere si. în plus, crea întîrzierl neiustificate în rezolvarea problemelor. nemulțumiri în rîndu] celor care se adresau primăriei.începînd din acest an, membrilor biroului permanent și secretarului comitetului executiv le este repartizată spre avizare numai

corespondența de mai mare importanță, precum și cea secretă sau confidențială. Cea obișnuită este repartizată de la registratura generală direct serviciilor sau birourilor în competența cărora cade rezolvarea. O altă măsură vizează sem
Produse noi

RAȚIONALIZAREA 
SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ preocupare mereu actuală a consiliilor populareCe au făcut și ce mai pot face, în acest sens, organele administrației de stat din județul Prahova

pe măsura 
exigențelor

narea unul mare volum de acte șl corespondentă numai de către cel care coordonează compartimentul respectiv. renuntîndu-se la sistemul folosit pînă la începutul acestui an. cind întreaga corespondentă era semnată atit de președinte (vicepreședinți). cît și de secretarul comitetului executiv.
— Cine are și cine nu are 

drept să transmită corespon
dență comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale ?— Dreptul de a transmite acte comitetelor executive ale consiliilor populare comunale îl au. după caz. președintele. orim-vicepresedintele, vicepreședinții sau secretarul comitetului executiv, fiecare in sectoarele de activitate pe care le coordonează. E adevărat, la controalele efectuate de noi s-au găsit situații de ocolire a acestei reguii. Direcția agricolă, direcția planificare- salarizare. Inspectoratul școlar, administrația financiară obișnuiesc să transmită consiliilor populare subordonate județului diferite acte numai sub semnătura șefului de compartiment. Acest procedeu este contrar

apreciați că sînt, în totalitate, 
necesare ?— Deși. în general, se constată o oarecare reducere a numărului de hîrtii pe care le primim de la organele departamentale, ea este departe de a fi satisfăcătoare, cu atît mai mult cu cît. în unele cazuri, numărul actelor primite se menține la nivelul apropiat perioadelor din anii anteriori. Considerăm că Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, care au în prezent în circulație numeroase ordine, precizări, îndreptări — de ordinul sutelor — sînt, după părerea mea, cele dintîi chemate să intervină cu anumite raționalizări si simplificări, in cazul celor inutile. Spre exemplu — si a- cest exemplu nu este nici pe departe singular — prin adresa nr. 217 326/1972. a serviciului sesizări al Ministerului Finanțelor (a se reține faptul că nu se respectă nici reglementarea ca indicațiile să fie transmise direct de către conducerea departamentului), se trimiteau indicații cu privire la competenta de soluționare a plîngerilor împotriva contravențiilor, cu toate că problema este clar reglementată de Legea nr. 32/1968.

H.C.M. nr. 1 063/1970. contabilii-șefi din C.A.P.-uri se numesc, angajează. transferă, sancționează disciplinar de către comitetele executive județene. în acest scop, conducerea C.A.P. face propunerea, banca agricolă județeană trebuie s-o avizeze conform aceluiași act normativ, la fel direcția generală pentru agricultură. Trecerea printr-o asemenea filieră complicată întîrzie. de bună seamă, adoptarea la timp a deciziilor. Competenta ar trebui dată comitetelor executive orășenești si comunale care asigură plata salariilorDeci un aspect, dar numai un aspect, de altfel foarte important, al perfecționării activității administrației locale îl constituie raționalizarea informației, reducerea evidențelor de tot felul, a „hîrtiilor". A- ceasta nu înseamnă însă în nici un caz desființarea documentației scrise, ci reducerea ei pînă la minimul necesar, eliminarea informației inutile, sporirea vitezei de circulație a celei folositoare între structurile funcționale ale organului de decizie.Pe de altă parte, este important să precizăm că perfecționarea activității administrației sub acest aspect, reducerea „hîrtiilor" nu sint un scop în sine și nu trebuie supus arbitrariului și ocazionalului. Din contră, această perfecționare trebuie să constituie un proces continuu, desfășurat la toate nivelurile după norme științifice unitare, schimbul de experiență de la un sector de activitate la altul, de la o localitate la alta fiind binevenit și necesar. In acest scop, coloanele ziarului nostru vă stau Ia dispoziție.
Constantin PRIESCU

In,întrecerea ce se desfășoară intre consiliile populare privind realizarea și depășirea sarcinilor de plan, colectivul grupului întreprinderilor de industrie locală a județului Mureș a obținut rezultate prestigioase. Inginerul 
Ștefan Gedb, directorul general al grupului, arăta că, în primul semestru al anului, unitățile din cadrul grupului au realizat suplimentar o producție globală industrială în valoare de aproape 24 milioane lei. La produc- ția-rnarfă s-au realizat peste prevederile planului 12.7 milioane lei. Obiectivul cel mai important al întrecerii îl constituie creșterea destinate sificarea- nătățirea s-a întreprins în Propunîndu-și să satisfacă tr-o măsură cît mai mare cerințele pieței, industria locală nib-, reșeană a realizat 42 de produst? și sortimente noi — față de 30 cit era prevăzut — și T3 tipo- dimensiuni de utilaje și instalații specifice industriei locale. De asemenea, sînt in fază de finalizare numeroase alte produse noi care urmează să fie prezentate la cel de-al VII-lea pavilion de mostre din acest an : noi tipuri de mobilă, ferodouri- auto, lac protector anticorosiv pentru auto, noi sortimente de ambalaj înființat valorifica pu-

producției bunurilor fondului pieței, diver- sortimentelor, imbu- calității acestora. Ce acest sens ? în-

V (

L

biscuiți, sticlă de etc. La Luduș s-a o stație pilot pentru carea tufului vulcanic drant pentru Azomureș. In cadrul grupului au fost create condiții pentru creșterea producției destinate exportului prin realizarea unor produse competitive pe piețele externe, precum și prin studiile de prospectare a piețelor.
Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii

.<

Ați GREȘIT... PENTRU CA 
AȚI OCOLIT JURISCONSULTULOmisiuni care generează litigii, contestații, judecăți, adică pierdere de timp și lezarea unor interese sociale

Imagine din noul cartier „9 Mai" din Tg. JiuRîndurile de față ne-au fost sugerate de mai multe scrisori adresate redacției, referitoare la unele deficiențe ce apar în raporturile dintre conducerile unor întreprinderi și juriscon- sulți. Este vorba de faptul că, uneori, ocolindu-1 pe jurisconsult sau neținînd seama de părerea lui, conducerile de întreprinderi a- doptă decizii în contradicție cu legea.După cum se știe, conducerea unei întreprinderi sau instituții este pusă in situația de a lua în fiecare zi hotărîri în ce privește activitatea cu caracter intern, raporturile cu salariatii și cu alte unități. în condițiile actuale, cind orice domeniu de activitate se întemeiază pe criteriul ferm al legii, asemenea decizii trebuie să corespundă unei depline legalități. In acest sens, un rol deosebit revine jurisconsultului — lucrător cu pregătire de specialitate juridică — a cărui îndatorire principală constă în asigurarea cunoașterii și respectării legii, gospodăririi și apărării avutului obștesc.Este de înțeles că. atunci cind se nesocotește această colaborare, consecințele se răsfrîng asupra bunului mers al întregii activități din unitate. Următorul e- xemplu este edificator. Trustul județean de construcții Iași avea de recuperat de la un salariat suma de 43 650 lei. Conducerea acestuia era obligată ca, prin compartimentul fi- nanciar-contabil, să stabilească într-un termen scurt natura prejudiciului și să pună Ia dispoziția judecătoriei, unde se soluționa litigiul, dovezi concludente în acest sens. Ignorîndu-se asemenea obligație, nu s-a dat posibilitate jurisconsultului, prezent în instanță, să susțină pe bază de argumente temeinice interesele întreprinderii. Așa se face că instanța a trebuit să a- corde termene peste termene, să țină dosarul pe rol luni in șir, să facă numeroase adrese și intervenții telefonice la conducerea u- nității. Multe dintre deficiențele constatate la acest trust de construcții — nereguli în evidența contabilă, tendințe de tergiversare și insuficientă preocupare pentru urmărirea operativă a debitelor etc. — se datorează, în bună măsură, șl faptului că se ignoră părerea jurisconsultului.— Potrivit legii — ne spunea Dinu Velicu, consilier juridic principal la Trustul județean de construcții Iași — însușirea punctului de vedere al jurisconsultului este facultativă pentru conducerea întreprinderii. Consider însă că in ce privește elemen

tele de strictă specialitate— am în vedere legalitatea— însușirea avizului dat de jurisconsult ar trebui să fie obligatorie. De curind, so- licitîndu-mi-se părerea, am explicat conducerii întreprinderii în care lucrez că legea interzice ca un contabil să îndeplinească și a- tribuțiile casierului. Dar nu s-a ținut cont de acest lucru. Ba, mai mult. în alte situații, cind n-am avizat exercitarea unor căi de atac împotriva unor măsuri la organele de jurisdicție — deoarece nu aveam o bază legală — conducerea întreprinderii ne-a obligat, totuși, să acționăm. Dacă s-ar fi ținut seamă de părerea

cazuri o asemenea obligație legală nu este respectată, jurisconsultul se prezintă frecvent în instanță fără să aibă documente in regulă, cu care să susțină interesele unității, în dosarul nr. 995/1973 al Judecătoriei Bacău, privind contestația lui Constantin Cenușă împotriva unei dispoziții de reținere emise de C.P.V.I.L.F., jurisconsultul s-a prezentat în fața instanței — după mai multe termene, acordate în scopul aducerii documentației ce a stat la baza dispoziției de reținere — cu actele nesemnate de conducerea unității, solici- tind un nou termen pentru obținerea acestei semnă
ANCHETĂ PE URMELE

UNOR SCRISORI

noastră, s-ar fi prevenit multe litigii.In alte cazuri, jurisconsultului nu i se pun la dispoziție toate documentele de care are nevoie pentru a aprecia temeinicia și legalitatea unor măsuri ce urmează să fie luate de conducerea unității in care lucrează. „Serviciile de specialitate, mai ales cel de contabilitate — ne scrie consilierul juridic Vasile Mardare de la întreprinderea de producție, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor Bacău — nu întotdeauna întocmesc referate întemeiate, bine documentate. Nu de puține ori ni se cere părerea abia cind procedura luării unei măsuri ajunge în faza finală. în acest fel, se declanșează litigii nefondate, care duc la cheltuieli inutile. De pildă, conducerea C.P.V.I.L.F. din cadrul întreprinderii noastre a imputat unei salariate suma de 7 398 lei, fără să stabilească cu certitudine dacă există sau nu vreun prejudiciu și dacă salariata respectivă era vinovată. Din a- ceastă cauză, la judecătorie întreprinderea a pierdut procesul, fiind obligată la plata unor cheltuieli de judecată".Pe lingă munca depusă In cadrul unității, o altă sarcină a jurisconsulțllor este și aceea de reprezentare a intereselor unității în fața instanțelor judecătorești și a organelor arbi- trale. în vederea îndeplinirii în bune condiții a acestei sarcini, ei trebuie să I fie sprijiniți de compartimentul financiar-contabil. să primească la timp documentațiile necesare. Se constată însă că in multe

turi. Alt caz. Intr-un litigiu referitor la desfacerea unui contract de muncă (dosar nr. 1202/1973, Judecătoria Bacău), care prin natura sa impune operativitate, nici după 5 (cinci) adrese și o intervenție telefonică făcute de instanță către conducerea fabricii „Frigoriferul" Bacău, aceasta n-a binevoit să trimită actele ce au stat la baza luării măsurii respective. Jurisconsultul de la întreprinderea de contractări și achiziții pentru industria ușoară D.C.A. Iași a venit in instanță, pentru susținerea unui proces dintre unitate și un salariat (dosar nr. 5636/1972), la trei termene consecutive fără să prezinte vreun act. Din această cauză, timp de 5 luni dosarul a stat pe loc.— De multe ori — afirma tovarășul Valeriu Diaconu, președintele Judecătoriei Iași — ne pomenim că jurisconsulții solicită ca instanța să intervină la conducerile unităților pentru a li se pune- la înde-

mînă documentele de care au nevoie in unele procese. Or, acest lucru nu este normal. Atît jurisconsulții. ca reprezentanți și apărători ai intereselor unității, cit și conducerile acestora au obligația ca. în termen u- til, să prezinte organelor de judecată toate actele și probatoriile necesare în litigiile în care sint implicate. Intervențiile pe care trebuie să le facem la directorii de întreprinderi, pentru a ni se prezenta actele de care avem nevoie, ne răpesc mult timp, întîrzie soluționarea cauzelor. De aceea, consider necesar ca reglementarea legală privind activitatea juris- consulților să prevadă un instrument prin care să putem constringe conducerile de unități și pe ju'riscon- sulți să indeplinească cu operativitate asemenea o- bligații. Pentru că, jurisconsulții, ca reprezentanți ai intereselor unității, au datoria ca, atit în raporturile cu instanțele judecătorești, cit și in cele cu organele arbitrale, să aibă un rol activ, să sprijine munca acestor organe, să determine prin documentația și informarea obiectivă prezentate darea unor soluții echitabile și conforme cu legea.Complexitatea problemelor cu care sînt confruntate zilnic întreprinderile, necesitatea soluționării lor operative, impun ca, alături de ceilalți factori, la rezolvarea lor competentă și operativă să participe și jurisconsultul. El nu trebuie să se transforme intr-un simplu funcționar, în executantul docil al unor dispoziții, ci să fie cu adevărat purtătorul de cuvînt al legii, colaboratorul cel mai- apropiat al conducerii unității in care lucrează, pentru apărarea intereselor legitime ale a- cesteia, un militant competent și autorizat pentru respectarea legalității socialiste.
Alexandru BOGHIU 
Gheorqhe PÎRVAN
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alcowvMu “
nizarea și funcționarea controlului obștesc, prevede: „Controlul obștesc asupra calității produselor, diversificării sortimentelor, respectării graficelor de livrare a mărfurilor, păstrării, conservării și ambalării corespunzătoare a acestora în unitățile dc stat producătoare de bunuri de consum se exercită prin echipe constituite de către sindicate, cu sprijinul consiliilor locale F.U.S. Sindicatele exercită controlul obștesc și asupra respectării normelor legale de protecție a muncii, de prevenire a poluării apelor, aerului și solului și de combatere a zgomotului. în toate (s. n.) unitățile socialiste de stat. De asemenea, sindicatele, împreună cu organizațiile U.T.C., exercită controlul obștesc în căminele pentru tineret ale întreprinderilor".Cum se aplică această prevedere legală în județul Dîmbovița ?

DAR INEFICIENT
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ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

MAGAZINE CU PROGRAM DUMINICALIn scopul ușurării aprovizionării populației cu mărfuri alimentare și industriale, Direcția județeană comercială Argeș a stabilit programe de funcționare duminicale pentru 170 magazine. Majoritatea dintre ele sint unități alimentare cu autoservire. La Pitești vor fi deschise in cursul zilelor de duminică magazinele „Unic", „Trivale", „Eva", „Modern", iar la Curtea de Argeș, magazinul „Universal" și cele din zona blocurilor .de locuințe. Unități comerciale care funcționează duminica se află și în orașul Cîmpulung Muscel.

I

— Noi avem echipe doar în întreprinderile producătoare de bunuri de larg consum. — ne-a declarat Gh. Stan, președintele consiliului județean al sindicatelor.— în celelalte întreprinderi și în căminele pentru tineret de ce nu s-a organizat controlul obștesc ?— Sincer să fiu, n-am știut că sindicatele trebuiau să se ocupe de a- ceastă chestiune.în județul Dîmbovița însăși activitatea acelor e- chipe care sint constituite in întreprinderile producătoare de bunuri de larg consum (din păcate nici măcar in toate întreprinderile — asupra a- cestui aspect vom reveni) este necorespunzătoare. Să exemplificăm :...De la apariția legii și pînă acum, echipele cetățenești trebuiau să fi efectuat peste 200 de controale, dar nu au făcut decit... 90....Cît privește eficiența intervențiilor notăm de asemenea : deși s-a sesizat în mai multe rinduri insuficienta preocupare a conducerii întreprinderii de becuri „Steaua roșie" din Fieni privind calitatea produselor și respectarea contractelor, în primele cinci luni ale acestui an s-au înregis

trat un număr însemnat de rebuturi, situație reflectată in depășirea consumului specific cu aproape 1 000 000 lei, iar 36 de contracte nu au fost onorate, restanțele în livrări ridieîndu-se la trei milioane lei....Tot fără folos au sesizat echipele obștești deficiențele de organizare de la întreprinderea de industrializare a laptelui (lipsa unui control exigent pe fluxul de fabricație, inexistența asistenței tehnice în toate schimburile etc.), dar și acum calitatea produselor realizate aici lasă de dorit....In sfîrșit, să mai spunem că, deși tuturor conducătorilor de la întreprinderile de industrie locală li s-a sugerat in repetate rinduri de către echipele cetățenești să asimileze o serie de produse de uz gospodăresc solicitate de populație, aceste cerințe au rămas fără ecou. Magazinele sînt obligate, in continuare, să se aprovizioneze cu asemenea produse din alte județe, în astfel de cazuri — din păcate ele sint mult mai numeroase — vina principală pentru nelua- rea tnăsurilor necesare o poartă conducerile întreprinderilor vizate. Dar

nu mai puțin adevărat este că nici sindicatele — deși aveau datoria, în calitate de organizatori ai echipelor respective — nu s-au preocupat să a- sigure valorificarea propunerilor și observațiilor controlorilor obștești. Rolul sindicatelor — precizat în articolul de lege aflat în discuție — nu trebuie înțeles formal : sindicatele au obligația nu numai să organizeze echipele. ci și să se ocupe de toate problemele controlului obștesc, inclusiv de finalizarea constatărilor.In raidul nostru ne propusesem să însoțim pe teren o echipă organizată de sindicate. Dar n-am reușit. Deși am bătut pe la diferite uși timp de două zile la rînd. nu am putut afla care sint echipele. Sindicatele respective, care ar fi trebuit să aibă o situație cu componența e- chipelor, nu știau nimic. E lesne, credem, de înțeles — în aceste condiții — cît de activ și substanțial poate fi sprijinul sindicatelor locale.Pentru a completa tabloul lipsei de preocupare a sindicatelor locale în privința respectării art. 10 din Legea nr. 6/1972, adăugăm : din o- biectivul controlului obștesc au fost omise o seric de întreprinderi producătoare de bunuri de - larg consum, precum fabrica de spirt, fabrica mixtă a industriei locale din Tîrgoviște (profilată în producția de mobilier), întreprinderea de morărit, fabrica de articole de sticlă, întreprinderea „Victoria".în legătură cu cele constatate am solicitat — in finalul investigațiilor — părerea tovarășului Fierea Ristache, secretar al comitetului județean P.C.R., secretar al consiliului județean F.U.S. :

— Este regretabil, ne-a spus interlocutorul, că u- nele deficiențe organizatorice — de genul celor pe care le-ați remarcat și dv. — umbresc munca noastră de control obștesc. Pentru că, trebuie precizat, activitatea a numeroși controlori obștești din județul nostru — inclusiv a celor constituiți în echipe organizate de sindicate — este meritorie. Deficiențele existente se datoresc, în primul rînd, organizatorilor, în cazul de față sindicatelor. Sperăm însă că prin măsurile stabilite la plenara consiliului județean al F.U.S. care a avut loc de curind să remediem in cel mai scurt timp neajunsurile. Intre altele, s-a stabilit să se alcătuiască o situație eu toate problemele sesizate pină acum de controlul obștesc — și incă nerezolvate — și, in fiecare caz in parte, să se stabilească, cu acordul celor controlați, termenul și persoana care va răspunde de soluționarea problemei. Se va revedea, de asemenea, în cel mai scurt timp, lista unităților care intră în sfera controlului obștesc pentru a repartiza in toate locurile echipe cetățenești, iar prin organele de sindicat se vor mobiliza mai insistent echipele pentru a merge pe teren. în cursul lunii iulie, toți membrii echipelor vor prezenta, în fața celor ce i-au a- les, dări dc seamă asupra activității desfășurate. Totodată, s-a stabilit obligația consiliilor sindicale de a organiza periodic analize pe tema controlului obștesc, cu precădere in sectoarele dc care sindicatele au datoria să se ocupe nemijlocit.
Mihai IONESCU 
Constantin SOCI
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româno-congoleză. De- 
ultimii ani s-a a- 

o serie de • înțelegeri 
înregistrat o serie 

în dezvoltarea

Mă bucur, tovarășe președinte, 
că avem ocazia de a relua dialo
gul atît de util, început cu un an 
în urmă la Brazzaville, de a abor
da împreună căile și posibilitățile 
de a dezvolta în continuare co
laborarea 
sigur, în 
juns la 
și s-au 
de progrese 
relațiilor dintre țările noastre, dar 
consider că putem face mult mai 
mult pentru a pune în valoare po
sibilitățile mari'care există în acest 
domeniu. Fără îndoială că dezvol
tarea colaborării 'multilaterale este 
în interesul ambelor țări și po
poare; și, totodată, corespunde inte
reselor tuturor popoarelor din A- 
frica și din întreaga lume, cauzei 
generale a păcii și conlucrării 
fructuoase dintre națiuni.

Tovarășe președinte,

Angajată cu toate forțe) e sale în 
realizarea unui amplu program de 
construcție pașnică — programul 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate — România 
manifestă, totodată, o preocupare 
constantă pentru promovarea unei 
largi conlucrări între popoare, în 
vederea înfăptuirii unui climat 
trainic de pace și securitate inter
națională. Ne preocupăm de dez
voltarea continuă a colaborării și 
prieteniei cu toate țările socialiste, 
acordăm o atenție deosebită inten
sificării relațiilor cu țările care au 
pășit pe calea afirmării indepen
dente, acționăm în spiritul prin-, 
cipiiior coexistenței pașnice, pen- 
trui lărgirea relațiilor noastre cu 
toâw statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Considerăm 
că în lumea de azi toate statele — 
fie ele mari, mijlocii sau mici — 
trebuie să ia parte activă la viața 
internațională, să contribuie ne
mijlocit, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, a respectului suvera
nității și independenței naționale, 
a neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, la solu
ționarea tuturor problemelor de 
care depind pacea și progresul o- 
menirii.

România s-a pronunțat și se pro
nunță cu toată hotărîrea împotriva 
politicii imperialiste de forță și 
dictat, de amestec în treburile in
terne ale altor state, g oricăror 
forme de dominație și asuprire. 
Consecventă acestei politici, țara 
noastră participă activ la lupta 
forțelor progresiste, antiimperialis- 
te din întreaga lume pentru lichi
darea cît mai rapidă a ul
timelor vestigii ale colonialismu
lui și neocolonialismului, sprijinind 
activ lupta de eliberare națională 
a popoarelor din Angola, Mozam- 
bic, Guineea-Bissau, Namibia ; ne 
pronunțăm cu hotărîre împotriva 
regimurilor rasiste din Rhodesia și 
Africa de Sud.

Știm că una din problemele care 
preocupă astăzi cel mai mult po
poarele Africii — ca, de altfel, zeci 
de state de pe toate continentele — 
este aceea a lichidării subdezvol
tării. România, ea însăși țară care 
face eforturi deosebite pentru a 
recupera distanțele care o mai des
part de țările puternic industriali
zate, știe că adevărata independen
ță națională, adevărata viață li
beră nu poate fi pe deplin reali
zată decît o dată cu formarea unei 
economii puternice, de sine stătă
toare. Din experiența proprie știm 
că făurirea unei economii indepen
dente trebuie să aibă în primul 
rînd la bază munca, eforturile po
porului din propria țară, pentru că 
numai astfel el va putea fi cu ade
vărat liber. în același timp însă 
este necesar ca popoarele din aces
te țări să-și unească eforturile, să 
colaboreze cît mai strîns între ele. 
precum și cu statele socialiste, cu

I

celelalte state, în condițiile depli
nei egalități în drepturi, ale avan
tajului reciproc. Considerăm că 
este o datorie morală și o obligație 
a statelor avansate de a acorda un 
sprijin mai activ eforturilor aces
tor popoare pentru lichidarea în- 
tr-un timp cît mai scurt a subdez
voltării.

România se pronunță pentru so
luționarea pe cale pașnică a tutu- 

. ror conflictelor și stărilor de încor
dare, pentru renunțarea la forță și 
la amenințarea cu folosirea forței 
în rezolvarea problemelor dintre 
state. Apreciem că trebuie să se 
acționeze cu mai multă 'energie 
pentru rezolvarea pe câle politică 

■ a conflictului din Orientul Apro
piat — pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din 1967 — care 
să ducă la retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocu
pate, la asigurarea independenței și 
integrității teritoriale a fiecărui stat 
din această zonă, la soluționarea 
problemei populației palestinene, 
în concordanță cu interesele sale 
naționale.

Desfășurarea cu succes a primei 
faze a lucrărilor Conferinței gene- 
ral-europene la nivelul, miniștrilor 
de externe reprezintă un eveniment 
de însemnătate istorică pentru asi
gurarea păcii și securității în Euro
pa și în întreaga lume. România 
și-a adus contribuția activă la pre
gătirea Conferinței general-euro- 
pene de la Helsinki și la lucrările 
primei faze, și este hotărîtă să 
acționeze și în viitor pentru Ca 
realmente pe continentul european 
să fie instaurat un climat durabil 
de pace și securitate, care să dea 
garanție fiecărui popor că se va 
putea dezvolta liber și nestingherit, 
la adăpost de orice agresiune din 
partea altor state, că se va putea 
realiza o largă colaborare în toa
te domeniile de activitate între 
popoarele continentului, ceea ce 
corespunde intereselor fiecărei na
țiuni de pe continent, cît și cau
zei păcii în lume.

în ultimii ani, în lume s-au pro
dus profunde mutații politice și so
ciale, au avut loc mari schimbări 
în raportul mondial de forțe, care 
au imprimat un curs nou spre des
tindere și colaborare în viața in
ternațională. Doresc să relev că 
una din aceste schimbări impor
tante petrecute în această perioadă 
este creșterea voinței și hotărîrii 
popoarelor de a pune capăt vechii 
politici, de a-și afirma cu fermi
tate dorința de a trăi libere, de a 
dispune ele însele de destinele lor. 
Apare tot mai evident, în condițiile 
de azi, că soluționarea durabilă și 
echitabilă a problemelor interna
ționale nu mai poate fi concepută 
fără participarea activă a tuturor 
țărilor, indiferent de mărimea lor. 
Un rol deosebit de important au, 
după părerea noastră, țările mici 
și mijlocii, care în marea lor ma
joritate și-au cucerit de curînd in
dependența și luptă pentru dezvol
tarea lor liberă, pentru a fi cu a- 
devărat stăpîne la ele acasă.

Soluționarea marilor probleme 
ale vieții contemporane, ale păcii 
și progresului umanității cer mai 
mult ca oricînd unirea eforturilor 
tuturor popoarelor, a forțelor anti- 
imperialiste, a tuturor acelora care 
se pronunță pentru pace și 
rare în lume.

colabo-

pe care 
deschi-

Tovarășe președinte,
Cu convingerea că vizita 

o faceți în țara noastră va 
de noi posibilități pentru dezvolta
rea colaborării multilaterale dintre 
țările noastre, doresc să toastez în 
sănătatea dumneavoastră, a sti
matei doamne Celine N’Gouabi ;

pentru prietenia și colaborarea 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Congo, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Congolez al Muncii ;

pentru pace și prietenie între 
popoare ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I) 

lor și poporului român mulțumi
rile noastre cele mai sincere.

Tovarășe președinte,
întocmai ca și dumneavoastră, 

mă bucur de prilejul care ne este 
oferit de a reînnoi dialogul fruc
tuos pe care l-am început cu oca
zia vizitei dumneavoastră la Braz
zaville. Mă bucur, de asemenea, să 
constat că cooperarea ce s-a legat 
în mod atît de fericit între cele 
două țări ale noastre se traduce 
deja prin realizări concrete în do- 
meniul economic și, mai ales, pe 

: plan cultural. Sînt convins că 
departe de â fi 
posibilitățile exis- 

a dezvolta această 
că în diferite, do-

dumnea- 
Congo, 

achit de 
dar, de

sîntem incă 
folosit toate 
tente pentru 
cooperare și 
menii multe lucruri pot și trebuie 
să fie încă realizate. în această 
privință, de altfel, modul nostru de 
a vedea este identic cu al dum
neavoastră, ceea ce reprezintă ma
nifestarea concretă a voinței noas
tre comune de a merge mereu 
înainte.

Venind în România, în urma vi
zitei de neuitat pe care 
voastră ați efectuat-o în 
am vrut, desigur, să mă 
o îndatorire protocolară, 
asemenea, și mai ales, să-mi ofer 
ocazia de a cunoaște mai bine ex
periența dumneavoastră, din care 
putem și trebuie să extragem în
vățăminte utile. Noi am cunoscut, 
ca și dumneavoastră, un trecut 
identic de dominație și exploatare 
străină ; am dus aceeași luptă 
pentru libertate națională ; urmă
rim astăzi aceleași obiective și 
avem în fața noastră dușmani co
muni și, alături de noi, pe aceiași 
frați de luptă.

Tovarășe președinte,
Din 1963 poporul congolez s-a 

angajat într-o luptă revoluționară 
implacabilă și ireversibilă pentru 
eliberarea sa totală și pentru con
struirea unei societăți noi, socia
liste. Acești zece ani de luptă, în 
condiții extrem de dificile, con
stituie continuarea a aproape, un 
secol de acțiune împotriva ocupa

ției și opresiunii coloniale, acțiune 
ce a dus țara noastră la o inde
pendență nominală în 1960. Mișca
rea populară revoluționară, declan
șată la 15 august 1963, se găsește 
astăzi în faza revoluției național-de- 
mocrate și populare, care urmărește 
să elibereze din punct de vedere 
economic țara noastră de domina
ția neocolonială și să pună bazele 
construirii unei societăți socialiste. 
Această fază — noi am înțeles a- 
cest lucru — are nevoie, pentru a 
triumfa, de mobilizarea maselor 
populare și progresiste, în, cadrul 
unui larg front, constituit de către 
organizațiile de mas?, sub înalta 
conducere a Partidului Congolez al 
Muncii. într-adevăr, partidul nos
tru, Partidul Congolez al Muncii, 
partid marxist-leninist, este nu
cleul conducător, organizator și e- 
ducator al poporului. Este singurul 
stat major al revoluției, care este 
absolut sigur că va conduce poporul 
congolez la victoria totală. Pentru 
a atinge aceste obiective pe care 
și le-a propus, poporul congolez 
știe că poate conta pe experignța," 
sprijinul și ajutorul țărilor socia
liste, pe care Programul Partidului 
Congolez al Muncii le consideră ca 
parteneri preferați în cadrul 
cooperării internaționale. Aceas
tă cooperare noi o dorim în toate 
domeniile și sîntem fericiți să con
statăm perfecta identitate de ve
deri care există între țările noas
tre cu privire la marile probleme 
internaționale actuale, cu privire la 
necesitatea de a instaura o pace 
mondială trainică și justă.

Convorbirile pe care le avem 
ne vor permite să elaborăm un 
document în care va fi consem
nată perfecta noastră identitate de 
vederi cu privire la problemele pe 
care le-am evocat. .

îngăduiți-mi, acum, să ridic 
paharul în sănătatea dumneavoas
tră, tovarășe președinte ;

în sănătatea mult onoratei dum
neavoastră soții ;

în sănătatea tovarășilor români 
prezenți la acest dineu de gală ;

pentru dezvoltarea cooperării 
dintre țările noastre ;

pentru prietenia dintre popoare
le român și congolez ! (Aplauze).

După amiază, președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, șef al statului, comandant Marien N’Gouabi, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.împreună cu conducătorul partidului și statului congolez s-au aflat persoanele oficiale care îl însoțesc în vizita întreprinsă în țara noastră.La solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Pană, Gheorghe Cioară, Ion Ioniță, Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat,
Ceremonia sosirii

pe aeroportul Otopeni
(Urmare din pag. I)

La ora 13,00, nava preziden
țială, escortată, de avioane ale 
torțelor noastre armate, își țaceCeaușescu .ppezintă șefului st|țțtâui 
•apariția deasupra aeroportului. Mk.

în întîmpinarea solilor poporu
lui congolez au venit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer 
Elena Maurer, tovarășii Gheor
ghe Pană, Gheorghe Cioară, Ja
nos Fazekas, Cornel Burtică, Ion 
Ioniță, Ion Pâțan, Ștefan Andrei, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, alți membri ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali, ziariști.

Erau prezenți, de asemenea, Eu
gene Germain Mankou, ambasado
rul Republicii Populare Congo la 
București, și Gheorghe Stoian, am
basadorul României la Brazzaville.

La coborîrea din avion, înalții 
oaspeți sînt salutați cu deosebită 
cordialitate de tovarășul 
Ceaușescu și de tovarășa 
Ceaușescu. Cei doi șefi de 
string mîinile cu căldură.

Comandantul Marien N’Gouabi 
prezintă conducătorului partidului 
și statului român pe tovarășii 
Charles N’Gouoto, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.M., în
sărcinat cu Departamentul organi
zatoric, Charles David Ganao, mi
nistrul afacerilor externe, Justin 
Lekounzdu, ministrul industriei mi
nelor, însărcinat cu problemele 
turismului, Anatole Khondo, secre-

• tar general al Confederației sindi
cale congoleze, tovarășa Josephine 
Bayonne Moutou, președinta Uni
unii revoluționare a femeilor con-

și tovarășa

și tovarășa

Nicolae
Eiena 

stat iși 

Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, membrii misiunii române atașate pe lingă înaltul oaspete, generali și ofițeri superiori.La sosire, o gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Republicii Populare Congo.După depunerea coroanei de flori, s-a păstrat un moment de reculegere. Solii poporului congolez a,u vizitat apoi rotonda monumentului.In încheierea ceremoniei a avut loc defilarea gărzii de onoare.(Agerpres)

goleze, Jacob Okandza, consilier 
economic la președinție, și cele
lalte personalități congoleze.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 

congolez pe conducătorii de - par
tid șî de stat români sosiți în în- 
tîmpinare.

Un grup de pionieri oferă tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Celine N’Gouabi 
buchete de flori.

în continuarea ceremoniei, o 
gardă militară prezintă onorul. 
Sînt intonate apoi imnurile de 
stat ale Republicii Populare Con
go și României. în semn de salut 
sînt trase 21 de salve de artilerie.

Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare.

Urmează prezentarea șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și a persoanelor 
oficiale române sosite în întâm
pinare.

Mii 
aeroport participă cu însuflețire la 
întâlnirea dintre cei doi șefi de 
stat, aclamînd pentru prietenia ro- 
mâno-congoleză. Alături de ei, nu
meroși congolezi aflați la specia
lizare și la studii în țara noastră 
au salutat prin tradiționalul „oye !“ 
(trăiască !) pe tovarășii Marien 
N’Gouabi și Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și comandantul Marien N’Gouabi 
iau apoi loc într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezervată 
înalților oaspeți.

Pe arterele bucureștene, nume
roși locuitori ai Capitalei salută 
entuziast, cu căldură și cordialita
te pe cei doi președinți.

de bueureșteni aflați pe

NOI SUCCESE

DE PRESTIGIU

IN CINSTEA

MARII SĂRBĂTORI
REALIZĂRI DE SEAMĂ 

ALE CONSTRUCTORILORDe la începutul anului și pînă în prezent, unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale au pus în funcțiune, integral sau parțial, 215 capacități de producție, din care 15 înainte de termenul planificat. Printre acestea din urmă figurează secțiile principale de producție ale Combinatului petrochimic de Ia Brazi, Uzinei de fire sintetice din Iași și întreprinderii „Armătura" din Cluj. Un calificativ bun au primit și constructorii noilor capacități de producție ale Uzinei de țevi din Roman, Uzinei de aluminiu Slatina, uzinei mecanice „Nicolina" — Iași, Fabricii de mașini de rectificat din Cluj. Uzinei de alumină de la Tulcea, Uzinei de utilaj terasier din Buzău, țesătoriei „6 Martie" de la Sighișoara.
AMPLE ACȚIUNI

DE MODERNIZARE 
LA UZINELE VLĂHIȚAAflată în plin proces de modernizare și dezvoltare, străvechea uzină de fier din Vlăhița, județul Harghita, produce în prezent de 16 ori mai mult decît în 1950 și de 4 ori mai mult decît în 1960. Cu o lună și jumătate înainte de termen, aici a început să producă un nou sector al uzinei, în care vor fi prelucrate mecanic 1 200 tone cilindri pentru laminoarele de tablă, țevi și alte produse siderurgice, care pînă acum erau livrate în stare brută. S-au creat astfel condiții ca mai mult de 500 tone așchii de metal și rebuturi de turnare să poată fi refolosite în procesul de producție. De asemenea, a început construcția unui alt atelier de prelucrări mecanice, în cadrul căruia vor fi prelucrate a- nual 8 000 tone piese turnate și tot aici se Vor produce 2 200 tone piese de schimb pentru industria metalurgică. x
IMPORTANTE ECONOMII 
DE COCS METALURGICPrin aplicarea unor metode originale de lucru, cum sînt pre- încălzirea gazului metan utilizat în interiorul agregatelor, sortarea minereului și a cocsului, care concură la formarea șarjei, precum și ridicarea temperaturii aerului cald folosit în procesul de topire și elaborare a fontei, furnaliștii Combinatului siderurgic din Hunedoara au redus cu 18 kg consumul specific de cocs pentru fiecare tonă față de aceeași perioadă a anului precedent. S-au realizat pe această cale economii evaluate la 6 milioane lei. Generalizând experiența pozitivă dobîndită în gospodărirea și utilizarea eficientă a materiilor prime și materialelor, furnaliștii de la uzina „Victoria" din Călan au economisit, de Ia începutul anului și pînă acum, mai mult de 500 tone dc cocs metalurgic, iar cei de la Reșița peste 668 tone. Ca rod al strădaniilor depuse pentru realizarea unei eficiente e- conomice ridicate, siderurgiștii de la Hunedoara și Călan au realizat, de la începutul anului și pină în prezent, aproape 40 milioane lei beneficii suplimentare și economii.

A ÎNCEPUT CONSTRUCȚIA 
„RIFILULUI"Prima societate mixtă de producție și comercializare româno-italia- nă și-a început activitatea. Astfel, pe baza contractului survenit intre Centrala de fire și fibre chimice Să- vinești și firma italiană „Alfa Verona", pe platforma chimică Săvi- npști a început construcția în comun a primului obiectiv economic. Este vorba de fabrica „Rifil", unitate modernă menită să asigure o valorificare superioară a fibrelor acrilice românești. „Rifilul" va a- vea o capacitate de 3 000 tone a- nual, iar întreaga producție realizată aici va fi destinată exportului.

ÎN PREMIERĂ, NOI TIPURI 
DE FUNICULARSFunicularele realizate de un colectiv de specialiști ai întreprinderii forestiere, exploatare și transport- Brașov, condus de ing. Dumitru Cirlogan, și-au trecut cu succes probele, atingind inainte de termen parametrii proiectați. O asemenea instalație complexă, alcătuită din- tr-un tractor de 65 CP, doi tamburi și un pilon, are o rază de acțiune cuprinsă intre 400 m și 2 000 m și o sarcină portantă pină la 5 tone.In comparație cu instalațiile clasice similare, noile funiculare permit folosirea integrală a materialului lemnos doborit, înlăturind complet pierderile survenite in procesul exploatării. Prin folosirea lor, numărul muncitorilor forestieri angrenați în asemenea operații se reduce de 3—4 ori, productivitatea muncii sporește .de patru ori, iar costurile de producție scad cu circa 50 la sută.
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Zile de vîrf în campania agricolă
întrecerea mecanizatorilor din Ilfov

ClȘTIGĂTORI- CEI MAI BUNI 
DINTRE CEI MAI BUNI

TERMENULINVESTIȚIILOR- literă de lege!
De citeva zile, mecanizatorii și cooperatorii din județul Ilfov au intrat cu combinele in lanurile de griu. în urma combinelor vin imediat presele de balotat paie, tractoarele cu pluguri și semănători pentru însămînțarea culturilor duble. Pînă la această dată au și fost recoltate 25 000 hectare cu griu și orz, s-au arat 16 500 ha. s-au semănat 13 000 ha cu culturi succesive.Acum este perioada maximului efort, cînd mecanizatorii și cooperatorii nu-și permit să piardă nici un- minut. Cu atit mai mult cu cit condițiile atmosferice, ploile repetate zilnic, pun la grea încercare măiestria mecanizatorilor. In aceste condiții ei lucrează cu întreruperi și cu așteptări prelungite la capătul tarlalelor pentru ca spicele de grîu să se zvînte după ploaie. Antrenați într-o permanentă întrecere pentru stringerea la timp și fără pierderi a recoltei, mecanizatorii și cooperatorii folosesc cu chibzuință toate forțele de care dispun. In a- cest efort general se încadrează mecanizatorii și cooperatorii din Sinești. Aici, cele 8 combine, 5 prese de balotat și celelalte forțe mecanice au fost concentrate pe tarlalele brigăzii a doua, condusă de Gavrilă Dumitru, acolo unde lanul de grîu a ajuns mai repede în faza de coacere în pirgă, bun de recoltat. Ieri au fost citeva ore „pline", în care s-a lucrat cu absolut toate mijloacele mecanice și de transport, pînă cînd, din cauza precipitațiilor, munca a fost întreruptă. Totuși s-a strins griul de pe 80 ha din cele 630 ha cultivate. Concomitent se lucrează la eliberarea terenului, după care urmează aproape imediat aratul și semănatul culturilor duble. Pină acum au fost semănate 90 ha cu porumb în cultură dublă, pe terenurile ce au fost recoltate mai de timpuriu. De la ing. Tache, președintele cooperativei agricole, aflăm a- mănunte de organizare, care vădesc preocuparea atentă pentru a evita orice pierdere de timp și de recoltă. S-au organizat acțiuni de întrajutorare care țin seama de necesitatea concentrării mijloacelor mecanice acolo unde pot lucra cu randament maxim. De pildă, s-a stabilit că, îndată ce se termină de recoltat cele 150 ha la brigada a doua, combinele, presele de balotat, toate mijloacele mecanice și de transport vor trece să lucreze pe tarlalele brigăzii a treia.Mersul acestor importante lucrări depinde îndeosebi de hărnicia și priceperea mecanizatorilor de a menține combinele in continuă sta

re de funcționare, de a le folosi cu întreaga lor capacitate. Drept răsplată pentru eforturile depuse, cooperatorii au stabilit ca să atribuie mecanizatorilor care lucrează pe combină cîte 20 kg de grîu pentru fiecare norrpă de lucru depășită pe zi. Pentru depășirea normei fixate pe combina cu care lucrează, mecanizatorii mai primesc

Momentul de tristețe e numai un moment, pentru că, în urma intervenției rapide a ing. Tache, președintele cooperativei din Sinești — Ilfov, combinele au reînceput să recolteze.cite 100 lei din partea S.M.A. Mecanizatorii pun mare preț pe încrederea acordată celor mai buni dintre ei de a lucra pe combină, țin la prestigiul lor de meseriași și pentru că sînt locuitori ai Si- neștiului. Așa se explică dirzenia cu care muncesc ceas de ceas. Deși de la data începerii campaniei de recoltat griul, din cauza umidității, nu s-a putut lucra nici o zi plină, patru mecanizatori din cei opt a- jungind la panoul de onoare al întrecerii. Pe primul loc s-a situat mecanizatorul Petre Simion care, intr-o zi, a depășit norma stabilită pe combină cu 5 330 kg. El este urmat de Vasile Nicolae, Gheorghe Gheorghe și Marin Gâvrilă care duc aceeași aspră luptă cu greutățile provocate de ploi:

Desigur, toți mecanizatorii au condiții asigurate pentru a se întrece cu cei amintiți. Totul depinde numai de ei, de felul cum știu să mînuiască combinele și să folosească „ferestrele" cu timp prielnic de lucru. Ce determină, totuși, rezultatele de prestigiu ale celor mai buni dintre cei buni ? De la mecanizatorul Petre Simion am aflat multe lucruri interesante în legătură cu modul cum a reușit să se claseze pe primul loc pînă în prezent. Am spune că acum el culege roadele strădaniei din perioada pregătirii campaniei agricole. Ceilalți mecanizatori spun despre el că „își cunoaște combina ca pe propriul buzunar". El a lucrat efectiv la reparația combinei, s-a ocupat, în mod deosebit, de acele piese care sînt mai sensibile și pe care le cunoștea că sînt mai uzate. în timpul lucrului ascultă cu atenție fiecare sunet al tractorului și combinei și cind i se pare ceva anormal înlătură operativ orice dereglare ivită, înainte de a se ajunge la defecțiuni mai mari. El, ca de altfel toți ceilalți mecanizatori, acordă o atenție deosebită îngrijirii și întreținerii zilnice a mașinilor. Sînt citeva din „secretele" profesionale care explică succesele mecanizatorului Petre Simion. Am amintit aceste citeva detalii nu pentru că ar fi necunoscute, ci pentru că ele condiționează funcționarea normală, cu randament înalt, a utilajelor. Și pentru că, la urma urmei, rezultatele depind de exigența cu care fiecare mecanizator în parte știe să prevină sau să înlăture defecțiunile, să evite stagnările, să cîștige minute prețioase. Sînt lucruri, am spune, la îndemi- na fiecărui mecanizator dornic să se claseze primul la recoltat.Exigența, operativitatea, răspunderea sînt ceea ce se cere din partea tuturor celor angrenați în ampla bătălie a recoltei. Președintele cooperativei din Sinești e mulțumit de felul cum lucrează mecanizatorii. Din zori pînă în noapte se află printre ei, atrage atenția a- supra reglajului combinelor în funcție de umiditatea spicelor de grîu. în timp ce ne aflam acolo, a observat că una din combine mai lasă boabe în spice. A oprit-o pentru a fi reglată. Am surprins într-o fotografie starea lui intr-un moment cînd a găsit boabe rămase în paie. Este expresia omului care pune suflet în tot ceea ce face, care nu poate răbda să se risipească nici un bob din noua recoltă.
Florea CEAUSESCU

AZI RECOLTĂM, 
AZI ÎNSĂMÎNJĂM

UN CUVÎNT DE ORDINE 
CARE AR TREBUI SĂ SE FACÂ

AUZIT PRETUTINDENI

Recoltatul, intrarea combinelor în lanuri în exact momentul cînd boabele s-au pîrguit, munca neîntreruptă pe toată durata timpului frumos, transportul direct în hambare sint imaginile cele mai pregnante și frecvente ale muncii mecanizatorilor și cooperatorilor. Trecerea pe un front tot mai larg la secerișul griului marchează perioada de vîrf a actualei campanii. în această săptămînă cel mai important lucru este să se cîștige ore și minute prețioase prin veghea permanentă a lanurilor pentru a concentra marea forță mecanică și mijloacele de transport acolo unde pot lucra cu maximum de randament, pentru ca recoltatul, balota- rea și transportul paielor, pregătirea terenului și semănatul culturilor succesive de porumb boabe, siloz și masă verde, legume și alte plante alimentare și furajere să decurgă fără întreruperi-; s-ar putea spune că fiecare zi, fiecare oră cîștigată are o dublă însemnătate : prevenirea pierderilor la actuala recoltă, pregătirea celei de-a doua recolte a anului, de pe același teren. în general, în fiecare I.A.S. și cooperativă agricolă sint de însă- mințat citeva sute de hectare. A- dunate la scara întregii țări, aceste suprafețe însumează aproape un milion și jumătate de hectare.Ce s-a făcut pînă acum, ce concluzii se desprind din analiza desfășurării lucrărilor de la recoltat pînă la semănat ? în primul rînd se înregistrează un mare decalaj între lucrări, în principal din cauza întîrzierilor în eliberarea terenului de paie, ceea ce duce și la tergiversarea pregătirii terenului și a însămînțărilor. Din suprafața totală recoltată cu orz și grîu, de peste 272 000 hectare, pină la data de 10 iulie a.c. 159 000 hectare âu fost arate și semănate cu culturi succesive. Suprafețe mai mari cu porumb s-au însămînțat în județele Bihor, Constanța, Timiș, Tulcea, Arad, dar în cea mai mare parte a zonelor țării această importantă lucrare se află abia la început.■în multe cooperative agricole 

numărul preselor de balotat este redus, capacitatea de lucru a acestora fiind cu pînă la o treime măi mică decît a mijloacelor de recoltare. In această situație se impun măsuri atit pentru folosirea mai intensă a acestor utilaje, cit și pentru organizarea stringerii și transportului paielor cu mijloace manuale, așa cum s-a făcut dintot- deauna. Este adevărat că presele de balotat au o capacitate de lucru redusă și că s-au dat indicații ca, paralel cu folosirea cit mai intensivă a acestora, cooperativele să organizeze strînsul manual al paielor. Normal așa ar trebui să se lucreze. Numai că, in unele județe această indicație nu este respectată. în cooperativele agricole Dăbu- leni, Giurgița, Calafat, Cetate, din județul Dolj, s-au eliberat de paie suprafețe mici în raport cu ceea ce s-a recoltat. în unele cooperative, chiar și paiele balotate, in loc să fie transportate la capătul tarlalelor, sînt lăsate pe miriște. Din această cauză nu se pot executa arăturile pentru semănatul culturilor succesive. Se poate face mai mult ? Se poate. în unitățile ce fac parte din consiliul intercooperatist Moță- ței, după ce s-au recoltat cele 600 ha cu grîu și orz, pe 500 ha s-au balotat paiele, apoi au fost arate și s-au însămînțat cu culturi succesive.„Azi recoltăm, tot azi însămîn- țăm“ este cuvîntul de ordine al mecanizatorilor de la cooperativele agricole Drăgoiești, Vasilați, Fierbinți și altele, din județul Ilfov, care, cum spun ei, „calcă cu plugul și semănătoarea pe urma combinelor".Ținind seama de suprafața foarte mare prevăzută cu culturi succesive, de volumul mare de lucrări este necesar ca organele de partid și agricole să se ocupe de reducerea decalajului dintre recoltat, eliberarea terenului și semănat. Fiecare zi cîștigată acum înseamnă un mare cîștig de recoltă la toamnă, un spor însemnat de produse alimentare și furaje.
C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I)tehnologic chimic, petrolier și minier din București, tov. ing. Nicolae Vulcan, care ne asigura în urmă cu două luni că „utilajele pentru capacitățile restante din trimestrul I și ale celor cu termene de punere în funcțiune în trimestrul II vor sosi pe șantiere pînă Ia sfirșitul lunii aprilie", totuși restanțele in livrarea acestora nu au fost lichidate. Mai mult, in același articol („Scînteia" din 14 aprilie a.c.) centrala se angaja ca, pînă la 30 iunie, să-și realizeze toate sarcinile privind livrarea utilajelor tehnologice necesare obiectivelor chimiei planificate să producă în anul 1973. Aceste angajamente nu au fost însă onorate.Paradoxal este însă și un alt lucru, în timp ce șantierele cer furnizorilor mii și mii de tone de utilaje, în mare parte acestea rămîn totuși nemontate, livrările nefiind corelate cu eșalonarea lucrărilor de construcții-mon- taj. Se aflau în stoc pe șantierele chimiei, la sfirșitul lunii iunie, mii de tone de utilaje, multe din ele ne- avînd creat front de lucru pentru montaj. Astfel, importante fonduri rămîn imobilizate. Dacă ținem cont că mai mult de jumătate din cantitatea de utilaje aflate în stoc a fost adusă din import, situația este cu atit mai inacceptabilă. Cu toate că, după cum ni s-a spus la Ministerul Industriei Chimice, 2 300 de muncitori din cadrul întreprinderilor în subordine lucrează cot la cot cu montorii, cantitatea de utilaje aflată în stoc pe șantiere, care a crescut în trimestrul II, arată că această măsură trebuie susținută și de altele, pentru ca ritmul montajului să fie grabnic accelerat.Concludentă pentru starea de lucruri de pe unele șantiere ale industriei chimice este aprecierea tov. P. Foril, de la Sucursala județeană Argeș a Băncii de Investiții. Refe- rindu-se la lucrările de la Combinatul petrochimic din Pitești, dînsul a relatat : „Măsurile luate in ședința de comandament din ziua de 30 mai a.c. — care s-a ținut pe șantierul combinatului — au privit, în general, totalitatea obiectivelor în execuție și, în special, capacitățile planificate a fi puse în funcțiune în cadrul rafinăriei, etapa a 2-a. La toate aceste capacități nu au început probele tehnologice și punerile în funcțiune vor avea loc, ținind seama de stadiile actuale, abia in lunile septembrie și octombrie, deci cu mare întîrziere. Din cele 7 măsuri referitoare și la rafinărie, etapa a 2-a, trei au fost realizate integral și trei parțial. Practic, uzinele „Grivița roșie" și „Vulcan" din București, Uzina de utilaj chimic Găești și UZUC Ploiești nu și-au onorat Integral obligațiile contractuale, deși termenele au 

expirai. După ședința de comandament, în primele două decade ale lunii iunie s-a realizat un volum de investiții în valoare de 9 604 mii lei, din care construcții-montaj de 6 000 mii lei, dintr-un plan în aceeași perioadă de 18 200 mii lei, din care construcții-montaj în valoare de 4 400 mii lei".Ce anume ar trebui subliniat în concluzie î Pe multe din șantierele industriei chimice măsurile inițiate nu au fost aplicate în totalitate, de această situație făcîndu-se răspunzători atît titularul de investiții — Ministerul Industriei Chimice — constructorii din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale, cit și principalii furnizori de utilaje din unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele. Faptul că u- nele din măsurile stabilite în ședințele de comandament ce s-au desfășurat pe șantiere — măsuri elaborate în comun și acceptate de beneficiari, constructori și furnizorii de utilaje — nu s-au aplicat în întregime demonstrează că nu a existat o ,bună colaborare între toți acești factori; că ei trebuie să conlucreze mult mai strins, îndeplinindu-și cu responsabilitate și exigență sarcinile ce le revin. Iată de ce conducerile celor trei ministere, organizațiile de partid trebuie să analizeze eu maximum de răspundere deficiențele semnalate, să intervină cu măsuri ferme și imediate și să urmărească cu perseverență îndeplinirea sarcinilor și angajamentelor asumate, pentru recuperarea grabnică a întîrzierilor în punerea în funcțiune a unor noi obiective și capacități de producție.Toate acțiunile care se vor întreprinde trebuie să aibă ca punct de plecare cerința esențială că înfăptuirea exemplară a sarcinilor planului de investiții pe 1973 deschide o amplă perspectivă îndeplinirii programului de dezvoltare a chimiei românești in întregul cincinal, contribuie la atingerea nivelurilor înalte de producție stabilite, determinate de necesitățile majore ale valorificării superioare a resurselor naturale ale țării, de solicitările de produse chimice ale tuturor ramurilor economiei naționale și la export. Ca atare, în acest al doilea semestru, întreagă activitate de realizare a investițiilor chimiei trebuie substanțial îmbunătățită, astfel ca restanțele înregistrate să fie grabnic recuperate, ca toate obiectivele și capacitățile de producție să intre cit mai repede în circuitul economic.
Inq. Dan CONSTANTIN(Intr-un viitor număr al ziarului vom analiza situația realizării investițiilor in industria metalurgică).
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La Combinatul chimic 
din orașul Victoria

CU ACELEAȘI 
CAPACITĂȚI -

PRODUCȚII 
SPORITEColectivul Combinatului chimic din orașul Victoria acordă o atenție deosebită optimizării fluxurilor de fabricație, în așa fel incit la instalațiile existente să se poată obține cantități tot mai mari de produse. Un exemplu elocvent in acest sens îl constituie lucrările executate la instalația de obținere a schimbătorilor de ioni de tipul vio- nit, CS 3, produs cu proprietăți superioare utilizat la deduriza- rea și demineralizarea apei și a altor soluții. Aici, la operația de sulfonare apăruse in ultimul timp un loc îngust. în urma studiilor întreprinse de un colectiv de cadre ale combinatului, în frunte cu inginerul Iosif Gros, șeful serviciului de cercetări, s-a ajuns la concluzia că prin montarea cîtorva noi autoclave și altor utilaje secundare și optimizarea procesului tehnologic se vor putea obține sporuri substanțiale de produse. Lucrarea a fost executată cu forțe proprii, cu ajutorul creditelor de mică mecanizare. în urma îmbunătățirilor care s-au adus și pe parcurs s-a reușit să se obțină un spor de producție de 80 la sută. Numai în acest an se va realiza aici o producție suplimentară în valoare de 11,5 milioane lei. De subliniat că valoarea lucrării a fost de 1,2 milioane lei. în afara colectivului de cercetători, la realizarea acestei lucrări, și-au adus contribuția și ing. loan Florea, care a executat partea de proiectare, și Gheorghe Vasile, care a condus lucrările de execuție.Similar s-a procedat și în cazul altor instalații. La instalația de hidrat de hidrazină — produs cu largi utilizări în industria medicală și a coloranți- lor, ca și la eliminarea oxigenului din apa folosită în cazane — în urma montării unui număr de incă 3 autoclave s-a reușit să se obțină un spor de producție în valoare de 6 milioane lei. Cu 11,5 la sută a crescut și capacitatea instalației de metanol nr. 3, obținîndu-se un spor de producție suplimentar de peste 4 milioane lei.Realizările amintite sînt o expresie elocventă a capacității, inițiativei și spiritului gospodăresc ce caracterizează acest harnic colectiv.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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CONCLUZII LA „CAZUL BENZINEI" o

W JURUL „MESEI ROTUNDE" 0 DISCUȚIE CU SPECIALIȘTI DESPRE MĂSURILE PRACTICE

PENTRU ECONOMISIREA ACESTEI IMPORTANTE RESURSE ENERGETICE

Dezbaterile în „procesul risipei" de benzină inițiate de ziarul „Scînteia" se apropie de sfîrșit. Ancheta întreprinsă în întreprinderi, pe șosele, în unități speciale de transport a relevat o serie de neajunsuri și neglijențe care provoacă irosirea unor însemnate cantități de benzină. în încheierea anchetei am invitat la redacție, în jurul mesei rotunde, specialiști, cadre de răspundere din ministere și mari unități economice, solicitindu-le părerea asupra concluziilor în „procesul risipei de benzină".Au participat la discuții : Nicolae Moldoveanu, inspector general de stat adjunct la Inspectoratul general de stat pentru controlul combustibilului și energiei ; Gavril Georgescu, șef de serviciu în Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe ; Victor Nică, director general al Centralei desfacerii produselor
i

De la empirism la criterii științifice
1 in normarea consumurilorRedacția : Investigațiile noastre in mai multe întreprinderi au re

levat existența unor deficiențe in sistemul de normare a consu
mului. de benzină. Acestea favorizează consumuri peste nevoile reale 
în anumite unități sau, dimpotrivă, determină neacoperirea necesa
rului de consum la altele. Care sint cauzele unor atari situații și 
cum pot fi ele înlăturate 1

4

*

Ă

I. Dogaru : Consider că metodologia actuală de normare a consumului de benzină în domeniul transporturilor auto nu este întru totul științifică. Practica ne-a oferit o nouă formulă de determinare a normei tehnico-economice de consum la benzină, care ține seama de capacitatea tehnică a autovehiculului și de randamentul transporturilor. Aș propune ca ea să fie studiată de Ministerul Aprovizionării și generalizată la toate ministerele economice. Consider că cele 600 tone de benzină care au fost economisite in centrala noastră, de la începutul anului, se datoresc, într-o măsură hotărîtoare, faptului că am aplicat experimental metodologia de normare amintită. Avem însă un neajuns ; sistemul informațional centralizat, existent la ora actuală, nu ne permite să urmărim statistic, la perioade mai scurte și cit mai detaliat, modul în care se respectă normele de consum de către întreprinderi.Gavril Georgescu : Centralele au nu numai posibilitatea, dar și obligația de a controla la fața locului, în întreprinderi, modul in care acestea se încadrează în normele de consum. Controlul trebuie însă să fie direct, bine organizat, mai penetrant, pentru ca să dea rezultatele dorite. 

petroliere PECO ; Sorin Dobrofă, director tehnic în Centrala de transporturi auto ; Daniel Andreescu, șef de serviciu în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele ; Gheorghe Georgescu, șeful serviciului aprovizionare și importuri, și Ion Dogaru, din' serviciul de transporturi, Centrala exploatării lemnului.

Gh. Georgescu : Pentru ca să obținem rezultatele dorite in urma unui control, trebuie să avem o evidență a consumurilor bine pusă la punct. Or — și de aici rezultă o altă deficiență a metodologiei de normare — nu numai că nu există o evidență a consumului de benzină pe fiecare tip de utilaje, dar sint tipuri de utilaje care nici nu au un consum normat de carburanți. Bunăoară, la fierăstraiele mecanice nu există o normă la nivel republican. Asemănător se prezintă lucrurile și pentru alte tipuri de utilaje la care fundamentarea consumului de benzină este aproximativă și la care necesarul apare în planul de stat sub denumirea generică de „benzină pentru producție".D. Andreescu : Situația este similară și în ministerul nostru. Cred că Ministerul Aprovizionării ar trebui să asigure neîntîrziat diferențierea normelor de consum de benzină pc fiecare utilaj sau loc de consum in parte. Din aceasta ar mai rezulta un avantaj important : s-ar putea pune la punct un sistem de urmărire a- mănunțită a consumului care să permită introducerea premierii pentru economisirea benzinei in toate sectoarele în care se consumă.N. Moldoveanu : Pentru aceasta este necesar ca fiecare minister în parte să facă propuneri concrete de diferențiere * normelor de consum 

pe care Ministerul Aprovizionării să le analizeze și să le avizeze.S. Dobrotă : în diferențierea normelor de consum trebuie să se țină seama și de utilizarea care se dă fiecărui autovehicul. Astfel, un consum și un anumit fel de benzină sînt necesare unui autocamion de 5 tone fără remorcă — și altele sînt consumul și felul benzinei dacă autocamionul circulă cu remorcă. Dar, în momentul de față, la repartizarea prin plan a benzinei nu se ține cont de aceste elemente. Și, utilizînd benzină cu cifra octanică 75 în loc de 90, cum ar fi normal, consecin-
Unde slăbește controlul... înflorește risipaS. Dobrotă : Deși susțin necesitatea normării cit mai detaliate a consumului de benzină, trebuie să mă refer și la importanța studierii mai atente a unor indicatori sintetici de consum care pot releva existența unor neajunsuri în planificarea consumului de benzină. Bunăoară, urmărind evoluția pe mai mulți ani a consumului de benzină se constată că în unele ministere economice, cum ar fi Ministerul Industriei U- șoare, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Ministerul Industriei Metalurgice, ca și în unitățile din subordinea consiliilor populare, ritmul de reducere a consumului de benzină pe tona-km este nesatisfăcător.D. Andreescu : Fără îndoială că este așa. Bunăoară, deși. natura transporturilor efectuate cu mijloace auto este asemănătoare, Ministerul Industriei Metalurgice obține, prin plan, consumuri de benzină mai. ridicate decît cele două ministere constructoare de mașini. Iată de ce consider necesar un control mai temeinic asupra modului cum anumite ministere își fundamentează planul de aprovizionare cu benzină.

V. Nică : într-adevăr, am constatat și noi că există tendința de a se solicita cantități de benzină mai mari decît necesitățile reale. Iată, de pildă, pentru anul 1973 Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor a solicitat o cantitate de benzină cu 17 la sută mai mare decît avea nevoie. Dar și din cantitatea repartizată, potrivit estimărilor noastre, nu va consuma, în final, circa 10 mii de tone benzină. Asemănător au procedat Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și Ministerul Construcțiilor Industriale. Cum se ajunge la asemenea cifre exagerate 7 Prin includerea în 
calculul necesarului de benzină ■ 

țele nu întîrzie să apară : un consum mai mare de benzină pentru a obține o anumită putere a motorului, suprasolicitarea motorului și a carburatorului care, de asemenea, antrenează un consum mai mare de benzină, pe iîngă uzarea accelerată a autovehiculului.N. Moldoveanu : Soluția ar fi, după părerea mea, elaborarea unui act normativ care să reglementeze, cit mai exact și mai detaliat, consumul și tipul de benzină în fiecare ipoteză de lucru a autovehiculelor, adică cu sau fără remorcă.
unor transporturi care nu se justifică din punct de vedere economic sau prin extrapolarea pe perioadele următoare a consumurilor din perioada precedentă, care includ și risipa de benzină înregistrată. Voi da citeva exemple : Trustul I.A.S. Bihor a argumentat că are nevoie de
Economii de combustibil, prin îmbunătățirea 

organizării transporturilor
REDACȚIA : S-a relevat, așadar, necesitatea stringentă a îmbunătă

țirii metodologiei de normare și planificare a consumului de benzină. 
Dacă ne referim la transporturile auto, trecind peste imperfecțiunile 
amintite, in speranța că in scurt timp vor fi înlăturate, principala 
cauză a irosirii benzinei rezidă în deficiențele numeroase existente 
în organizarea activității de transport. Intrucit neajunsuri de acest 
gen au fost constatate la întreprinderi ale căror foruri de resort sint 
reprezentate la această discuție, vă rugăm să vă referiți la măsurile 
ce urmează a fi luate in vederea mai bunei organizări a transpor
turilor.S. Dobrotă : Dacă dorim să aflăm explicația neajunsurilor organizatorice care au determinat depășirea consumurilor planificate la benzină, trebuie să ne referim la ncrealizarea de către unele întreprinderi a coeficientului de utilizare a capacității autovehiculelor prevăzut, ceea ce înseamnă efectuarea unor transporturi neeconomice ; la greutățile in formarea unor partizi de mărfuri care să permită folosirea autocamioanelor de mare tonaj și a autocamioanelor cu remorci ; la efectuarea a mult prea multe curse așa-zise „de regie", peste nevoile reale. Așa se explică, după părerea mea, că în anul 1972, în condiții asemănătoare, unitățile specializate ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor au realizat un consum de 

o anumită cantitate de benzină pe acest an, pornind de la consumul înregistrat anul trecut. Numai că, pentru a „justifica" consumul din anul precedent, a recurs la o măsluire, a înscris în plus în foile de parcurs peste 19 000 tone-km care, în realitate, nu au fost efectuate. Sau, Centrala de lucrări pentru construcții agrozootehnice din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale a solicitat un plus de 45 autovehicule fără să aibă realmente nevoie de ele, ceea ce a determinat majorarea nejustificată a planului de transporturi auto cu 270 000 tone-km și, deci, și a planului de aprovizionare cu benzină. Iată de ce este nevoie de mai multă exigență în fundamentarea consumurilor de benzină la toate nivelurile : întreprin- dere-centrală-minister, de întărirea controlului asupra modului în care se planifică aprovizionarea cu benzină. Și, date fiind consecințele negative pentru economie ale supraevaluării nevoilor de benzină, să se aplice celor vinovați sancțiunile prevăzute în normele legale în vigoare.

benzină la tonă-km cu aproape 30 la sută mai mare decît unitățile Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei. Dar chiar la acest din urmă minister, consumul de benzină la o tonă-km a fost cu 27 la sută mai mare decît s-a înregistrat la parcul public de autovehicule din subordinea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Vreau să relev prin aceste date că numai în condițiile existenței unui pare centralizat, specializat se poate vorbi de organizarea bună, optimă a activității de transport.D. Andreescu : De acord cu argumentația dv. De altfel, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele s-a luat măsura centralizării parcului auto. Astfel, întreprinderile din subordinea acestui minister 

nu vor mai putea utiliza autovehiculele la discreție, ci numai pentru curse care se justifică din punct de vedere economic. Cred că și celelalte ministere ar trebui să procedeze la fel.S. Dobrotă : în ce ne privește, am înființat — în principalele orașe din țară — peste 100 de stații de colectare și expediere a mărfurilor. La aceste stații au obligația să se prezinte și autovehiculele aparținînd altor unități socialiste decît cele din sistemul nostru, care nu au asigurată încărcarea integrală cu mărfuri fie la cursele de ducere, fie la cele de întoarcere.
REDACȚIA : Cum se explică 

atunci faptul că de multe ori 
autovehiculele aparținînd dife
ritelor întreprinderi ocolesc a- 
ceste stații 1S. Dobrotă : Vă referiți la durata de așteptare pentru încărcarea mărfurilor în stațiile specializate. Instrucțiunile noastre prevăd un anumit număr de ore de așteptare. Uneori se întîrzie pentru că autovehiculele sînt asigurate cu mărfuri numai pînă la prima stație și, de acolo, așteptarea reîncepe. Unor șoferi nu le convine să meargă zile în șir din stație în stație și nici unor întreprinderi care dețin autovehiculele respective. De aceea, ne străduim să asigurăm o mai bună dotare a acestor stații, să perfecționăm sistemul de informare privind cantitatea de mărfuri ce trebuie transportate și destinația acestora.

REDACȚIA : Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale are 
organizată o largă. rețea terito
rială de baze și depozite prin 
care se vehiculează un volum 
important de mărfuri. Ce sistem 
de conlucrare ați stabilit cu a- 
cest minister ?S. Dobrotă : Deocamdată nu avem un sistem de conlucrare și informare, dar fără îndoială că este absolut necesară o modalitate de legătură sistematică cu bazele și depozitele Ministerului Aprovizionării.

Spațiul tipografic pe care îl avem 
la dispoziție ne obligă să ne oprim 
aici, urmînd ca, intr-un număr vii
tor, să publicăm continuarea discu
țiilor, abordind alte aspecte ale gos
podăririi benzinei, legate de organi
zarea transporturilor auto, starea 
tehnică a autovehiculelor și gestiu
nea carburanților.

Idei judicioase, după cum se vede, 
s-au emis. Așteptăm acum măsurile 
practice.

Masă rotundă organizată de t
Coineliu CARLAN
Adrian POPESCU
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA SI ECHITATEA SOCIALISTĂ!

—Dinamismul vieții sociale influențează intr-un anumit fel specific viața de familie. Ritmul accelerat al schimbărilor ce survin impune rezolvarea din mers a unor adevărate probleme ale societății contemporane, fiind unanim recunoscut astăzi faptul că viața de familie nu se mai limitează la cuplul conjugal,_ ci are o deschidere largă spre cîmpul social, cu preocupări și interese care sint condiționate de interesele întregii societăți. In cadență cu societatea socialistă în care trăim, familia suferă importante transformări. Emanciparea femeii și integrarea ei în muncă, în afara căminului, continua modelare socio-culturală a individului, au influențat puternic viața de familie, dindu-i comandamente mo- •gale care o pun pe baze trainice. Felurite mijloace sociale tind să vină in sprijinul familiei, pentru a-i înlesni rezolvarea multiplelor probleme ce se pun, pe măsura creșterii sarcinilor și, totodată, a aspirațiilor noastre spre mai bine.Hotărîrea recentei plenare a C.C. al P.C.R. cu privire la creșterea rolului femeii în viața economică, politică și socială a țării prevede un ansamblu de măsuri care, de fapt, privesc nu numai condițiile de viață și de muncă ale femeii, ci.se repercutează pozitiv asupra familiei. Fără să absolutizăm rolul pe care îl joacă femeia în întreaga viață socială, să ne gindim la influența ei asupra celor din jur, la îndatoririle ei de soție și mamă. Femeia poartă făclia dragostei, a armoniei familiale, este păstrătoarea tradițiilor, cultivă frumosul în viața de fiecare zi, însorește cu zîmbetul ei o zi mohorită, creează în familie ambianța care întreține forța de muncă și favorizează împlinirea năzuințelor de perfecționare. Lucrările plenarei, înalta apreciere pe care partidul nostru o dă activității femeii ne demonstrează, o dată mai mult, că, in a- ceastă viitoare a înnoirilor, femeia răspunde de pe o treaptă de egalitate cu bărbatul. chemărilor multiple ale societății. Iși face datoria de cetățean, de constructor neobosit în economie — deopotrivă, în fabrică sau pe ogoare — în viața culturală, pe tărîm obștesc. Dar în viața de familie ?Cîndva s-a încercat _ _a spune că prezența femeii în producție ar avea consecințe defavorabile asupra vieții de familie. Dezmințirea a fost promptă și totală. Temelia căminului nu constă în subjugarea, în aservirea femeii față de treburile gospodărești. Menținerea ei în starea de „casnică", dimpotrivă, a fost de natură, uneori, să genereze și să întrețină o situație conflictuală între soți. De cite ori, în procesele de divorț, judecătorul nu este frămîntat de întrebarea : de ce nu se mai înțeleg soții ? ...cum au putut ajunge aici... unde au greșit ? Este o întrebare la care, cel mai adesea, nici soții înșiși nu pot da răspunsul căutat.' Iată o asemenea familie, Si cu o situație oarecum tipică : tineri căsătoriți, fără copii ; el — inginer într-un sector in care pasiunea pentru munca lui îl face să-și dăruie multe ore din timpul lui liber ; ea — și-a întrerupt studiile, situația lui materială o mulțumea, la începutul căsniciei lor, nu a mai simțit nevoia să muncească, dorința ei _ de « afirmare într-o profesie a

fost sufocată de comoditatea căsătoriei. Orizontul ei s-a limitat la preocupări mărunte. După un an, doi, poate și mai curînd, încep neînțelegeri, este drept, minore. S-au agravat pe parcurs, prin forța repetării lor. Ea vorbește mult, comentează lucruri fără interes pentru soț, tocmai cînd el ar vrea răgaz de odihnă. Tăcerea lui o supără. îl solicită la o viață zgomotoasă, de vizite, petreceri cu dans, pe care el le ocolește. Dacă refuză, devine bănuitoare, iscoditoare, își exprimă indignarea de față cu prieteni, începe să aibă pretenții care depășesc posibilitățile lor materiale, ia ca termen de comparație nivelul de trai al altor familii din anturajul lor, fără să vadă că

vîrșirea pregătirii profesionale, un îndemn la auto- depășire, viața în doi va fi ' întreținută perpetuu sub semnul armoniei.Dlntr-o îndelungată activitate ca judecător și nu mai puțin îndelungată muncă pe plan obștesc am ajuns la convingerea că una dintre problemele esențiale, care se cere a fi lămurită tinerilor — destul de frecvent, din păcate, și vîrstnicilor. — este înțelegerea justă a principiului egalității sexelor. Mă refer, în primul rînd, la optica greșită cu privire la obligațiile ce revin soților in familie. Adeseori, sarcinile gospodăriei, grija creșterii și educației copiilor apasă exclusiv asupra femeii, deși activitatea ei în cîmpul social îi solicită energie în
E[lj[|A nu „jumătatea bărbatului", 
I LIVIlIH ci jumătate din populația țăriiCONFUZIIÎNTR-0DEPLINĂ ARMONIEDE FAMILIE

acolo ambii soți muncesc și au venituri mal mari. O remarcă mai dură din partea lui declanșează furtună, cu plînsete, pleacă de acasă, cere compasiunea rudelor, se complace în postura de victimă. în acel moment de reacție violentă, sau poate numai lipsită de tact din partea soțului... se introduce acțiune de divorț.Care dintre ei este vinovat, cînd și de ce s-a iscat discordia ? Desigur, situațiile de viață sint mult mai complexe. Exemplul de mai sus este ușor schematizat, nu poate primi un răsDuns categoric și cuprinzător ' al tuturor cauzelor care au condus la despărțire. Dar stăruie întrebarea : oare dacă soția nu rămînea în urma soțului, dacă și ea ar fi perseverat în obținerea unei calificări profesionale, chiar fără studii superioare, care să-i dea însă satisfacția unei munci utile socialmente, lucrurile s-ar mai fi petrecut la fel ?Stabilitatea căsătoriei, a familiei nu pot fi concepute decît pe fondul dragostei, respectului și prețuirii reciproce dintre soți, înțelegerii și ajutorării. Chiar dacă temperamentele sînt diferite, dacă idealurile sint comune și preocupările lor spirituale se îndreaptă spre același țel : dacă fiecare constituie pentru celălalt un stimulent în desă-

condiții ce nu diferă de cele in care muncește soțul. Mai sînt bărbați care consideră că nu ar fi de demnitatea lor preocupările de ordin casnic și îngrijirea copiilor. îată un caz. Cel al soților I.P. și S.P. din Ploiești : o viață liniștită. lină în decursul mai multor ani ; copiii au ajuns măricei, au intrat la școală, dau rezultate bune la învățătură, nu creează nemulțumiri părinților. Soțul însă se plînge că, de la un timp, soția lui s-a schimbat mult, și-a pierdut veselia, nu-i mai apreciază rezultatele lui sportive, nu-1 mai însoțește la plimbări, la meciuri, ca înainte de căsătorie, e mereu preocupată, irascibilă chiar, nu-i mai dă atenție ca odinioară, ba îi face reproșuri din toate lucrurile mărunte care o pot nemulțumi. Considerîn- du-se șicanat. își îngăduie anumite libertăți extracon- jugale și se ajunge la divorț. Au fost necesare mai multe întîlniri, dureroase pentru amîndoi, pe sălile judecătoriei, frămîntări și de o parte și de alta, pentru ca, într-un tîrziu, el să înțeleagă că nu se pot despărți, că propria lui conduită este de vină, că dacă și-ar fi ajutat soția la timp să se descurce în treburi, dacă și el s-ar fl îngrijit de copii și n-ar fi lăsat totul în seama ei, nu ar mai fi văzut-o copleșită, depășită

;----------------------vși acasă, și în munca ei profesională, apatică și ursuză, n-ar mai avut efect nici atracția „celeilalte" persoane asupra lui.Sîntem siguri că, pe măsură ce va evolua mentalitatea care conduce la astfel de situații, se formează în interiorul familiei un nou stil de relații, de natură a asigura femeii îndeplinirea, alături de ceilalți membri ai familiei, a sarcinilor gospodărești, cu o cheltuială minimă de timp și de efort. Nu este deloc temerar să afirmăm că doar atunci cînd solicitarea femeii va înceta să fie mai intensă decît a bărbatului se va putea vorbi de o adevărată realizare a egalității.Desigur, în unele cazuri, și in anumite momente, se poate întimpla ca o femeie să interpreteze egalitatea în drepturi ca pe o dispensă totală de a se mai ocupa de treburile menajului, lă- sîndu-și soțul să se gospodărească singur, rieglijîn- du-și chiar și copiii. Dacă prin egalitate se înțelege identitate — neglijindu-se particularitățile cuplului conjugal, care reclamă o complimentaritate de roluri — șe urmează un drum greșit. Ce se poate spune despre o femeie care, în numele egalității în drepturi cu bărbatul, refuză să-și îndeplinească cea mai nobilă misiune — maternitatea, lăsîndu-se atrasă de divertismente ușoare ? Asemenea concepție primește o aspră ripostă a opiniei publice. Femeia nu și-a dorit niciodată o egalitate care să-i răpească feminitatea — cu corolarul ei cel mai de preț, maternitatea.Fiecare familie se naște cu specificul ei, determinat de personalitatea soților, cit și de mediul în care ei trăiesc, este supusă, deci, unor influențe pornite chiar din interiorul familiei și. totodată, celor din afară, de ordin obiectiv. Printre acestea din urmă este de luat in considerare, ca fiind o sursă de influențare foarte puternică, mentalitatea. Ea se manifestă pe toate planurile vieții conjugale și lasă urme adinei, deoarece acționează continuu și permanent, fie im- pulsionind spre progres, fie măclnind și distrugind. Astfel, o mentalitate defavorabilă unei activități profesionale a femeii duce, în cele din urmă, la negarea principiului egalității, al libertății individuale chiar, poate fi un izvor de contradicții între soț și soție, după cum recunoașterea rolului social al femeii, încrederea in capacitatea și aptitudinile ei reprezintă o dovadă de respect și, în a- celași timp, un stimul de natură să întărească coeziunea familială. Mentalitatea ne apare, așadar, ca o condiție a trăiniciei cuplului, condiție care, desigur, nu se adaugă la celelalte printr-o simplă însumare, ci se prezintă într-un complex de condiționări.Cu toată importanța ei recunoscută, cercetările sociologice și cele psihologice au cuprins prea puțin a- ceastă componentă de bază, familia. Se simte, deci, nevoia unor studii complexe, în cadrul unei ramuri de știință insuficient abordată pînă în prezent — sociologia juridică. Specialiștii sociologi, juriști, psihologi și din alte discipline tangente au cuvîntuî...
Florica ANDREI 
judecător 
la Tribunalul Suprem 
al Republicii 
Socialiste România
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O stea cu nume 

pe firmamentul

șțrungăriei

românești

ClȘTIGĂTORUL „STRUNGULUI DE AUR" ESTE GRIVIȚEAN, IL CHEAMĂ 
ION ANCA, ARE 22 DE ANI Șl NU-I PLACE PUBLICITATEA, DEȘI 0 MERITĂ 

MAI MULT DEClT CEI CARE 0 CAUTĂ CU ÎNFRIGURARE
Cînd l-am cunoscut, Ion Anca ml s-a părut mai degrabă un adolescent, deși are 22 de ani. Bănuim că mina lui sobră și-o impune cu strășnicie. Mai ales de cînd a dobîndit mult rivnitul trofeu „Strungul de aur" la ediția a IV-a a Olimpiadei' tinerilor strungari.La începutul acestui an a fost scos din brigada condusă de Vasile Dumitru, un excelent meseriaș, de la care Ion Anca recunoaște că a învățat multe ; și iată-1, după numai 3 ani și jumătate de la absolvirea școlii profesionale, în fruntea unei noi brigăzi de producție și educație constituită din 10 tineri muncitori : cel mai virstnic are 24 de ani, iar cel mai tînăr — 19 an.i. Șeful secției pe schimb, ing. Dan Stoian, și maistrul Mircea Cemă- tescu au avut multă îndrăzneală cu această experiență care după trecerea a patru luni s-a dovedit a fi de bun augur. Din prima lună de la constituire, noua brigadă a ocupat locul doi printre cele zece brigăzi de strungari din atelier. în luna februarie însă i-a revenit abia locul

cinci. Se întimplase oeva nedorit. Ce anume ?— Da, ne spune indispus Ion Anca. Trei tineri : Ion Coșeri, Marcel Cercel și Cristian Ionescu, au lucrat cu viteză mare și cu șpan gros, să se întreacă.Și ne explică cu lux de amănunte complicate operațiuni tehnice.Bineînțeles că primul criticat pentru această ispravă am fost eu — încheie Ion Anca.— Și ce ai întreprins ?— Brigada a discutat cazul cu toată seriozitatea. Cei vinovațl și-au primit „porția..." Iar duminică dimineața am venit cu ei la uzină, am corectat toleranțele. De atunci nu s-a mai întîmplat. Și eu, ca și băieții, cu toții țintim la mai mult.— Bunăoară ?— Vrem să ajungem cit mai, aproape de rezultatele pe care le obține brigada condusă de tovarășul Constantin Olaru.Brigada strungarului Constantin Olaru — om cu deosebite calități profesionale și organizatorice — cu peste două decenii de experiență în această meserie, are în structura ei meseriași cu vechime,

unul și unul. Pe drept cuvînt, este cotată ca fiind cea mai bună brigadă de strungari din secție, De a- ceea, l-am întrebat pe Ion Anca :— Dar băieții din brigada ta ce cred ? Se simt în măsură să reușească ?— Nu e ușor, dar tocmai pentru că este greu, chiar foarte greu, trebuie să reușească. Esențialul este să fii convins că orice culme atinsă de vîrstnicl înainte este accesibilă și pentru noi, că prin muncă, stăruință și învățătură putem urca șl mai sus.Despre acest tînăr, un alt șef de brigadă, tot strungar, Vasile Borș, membru în comitetul de partid al uzinei, muncitor in această secție din 1945, îmi spunea :— E o plăcere cînd îl vezi lucrînd. A învățat el meseria de la școală și de la oamenii care l-au ajutat, dar mai are ceva în plus...— Ce ?— Are talent pentru strung, așa cum alții au talent la vioară sau pentru pictură. EI s-a născut cu aptitudinea de a fi strungar. O să ajungă departe,

un virtuos al uzinei în meseria de strungar.Am mai adăuga : fiecare profesie își are virtuoșii ei. Aspirația spre a deveni o personalitate, o celebritate în meserie ni se pare firească, demnă de toată lauda. Astfel de oameni reprezintă pentru colectivitățile lor, îndeosebi pentru cei aflați la începutul profesiei, adevărate poluri magnetice spre care gravitează aspirațiile celorlalți, adevărate modele cu o mare forță de înrîurire. A cultiva dorința de a ajunge la prestigiul acestor „stele ale profesiei" ni se pare un lucru subînțeles...— Cum te-ai descurcat la concurs ?— Hotărît să-l cîștig. De îndată ce am cîștigat faza pe Capitală, tovarășul inginer Stoian și tovarășul maistru Cernă- tescu m-au încurajat și m-au pus să, citesc mi-au făcut un adevărat program de studiu. Cînd terminam o carte, le-o duceam înapoi. Făceau apoi seminar.— Dar la pregătirea practică cine te-a ajutat ?— Tot ei, dar și alții din atelier, mai ales tovarășul Mihai Mericofer. Este cel mai bun strungar din ciți

cunosc eu. Am ambiția o dată să ajung și eu ca el. Am să reușesc.
★Printre cei mai buni... Nici nu se poate concepe altfel; în alt chip nu ar fi putut obține trofeul „Strungul de aur", competiție pasionantă, la care' au luat startul 40 000 dintre cei mai buni tineri strunl- 

gari din țară.Intr-o zi — am aflat a- ceasta de Ia ing. Marin Voi- nea, secretarul comitetului de partid de la „Grivita roșie" — elevii de la școala profesională s-au întîlnit cu Ion Cimbrescu, strungar, muncitor de 43 de arii în întreprindere, și cu lori Anca. Primul a vorbit cu acest prilej despre trecutul eroic, despre tradițiile muncitorilor grivițeni ; al doilea — despre minunatele condiții în care învață și se afirmă — muncind și, totodată,„învățînd — tineretul patriei. Această în- tilnire s-a vrut și a rămas încă o lecție de educație comunistă, forjată in conștiința viitorilor muncitori.Și, neîndoios, a viitorilor cîștigători de noi ,.strunguri de aur".
Sever UTAN

— Am rezolvat și problema folosirii raționale a 
personalului I Desen de ANDO

o CERNEALA. Cititorul Virgil Zidaru din Tupilați, județul Neamț, ne infierbîntă cerneala cu o caldă scrisoare de adeziune față de opiniile exprimate la această rubrică. Ii mulțumim și îl asigurăm pe dînsul și pe toți cititorii că ne vom strădui să milităm, cu toată dăruirea, în spiritul sarcinilor trasate de partid, pentru promovarea normelor eticii și echității socialiste.« GENEROZITATEA — ultimul cuvînt. A fi concesiv nu înseamnă obligatoriu a fi slab, uneori concesia

M |mulgătqrie )

Desen de V. TIMOC

...Barul „Melody". Ambianță tirzie de local de noapte. La mesele ocupate pînă Ia ultima — consumatori de toate virstele. Bărbați, femei și... multe fete tinere. Fetele acestea, multe aproape adolescente, au venit aici singure.Semnatarul rindurilor de față a ajuns într-un asemenea local însoțind o echipă a miliției Capitalei, care avea între altele sarcina să i- dentifice elementele care și-au aflat un mod de existență în viața de nemuncă și petreceri prin localurile de noapte.Cine sînt aceste fete ? Facem cunoștință cu una dintre ele....N. Mihaela are 19 ani. A terminat 11 clase de liceu. Pe a 12-a a abandonat-o... A lucrat cîteva luni ca salariată la un O.L.F., dar s-a plictisit și a ajuns la... bar. Acum e reținută la miliție pentru niște fapte care se conturează ca infracțiuni clare.„Prima dată am intrat la bar de curiozitate. Mi-am făcut un anturaj. Pe urmă m-am obișnuit... N-aș vrea să afle tata care... ține la mine și suferă de inimă...". „De ce nu vrei să muncești ?“ „Aș vrea, dar unde ? La forțele de muncă mi-au oferit postul de încasatoare la I.T.B. și nu mi-a convenit !“ „De ce ? Ce-ai fi vrut să-ți ofere?" „Vroiam... altceva". „Ce ?“. „Aș dori să devin asistentă medicală..." „Ai dori, dar nu faci nimic ca să devii...". Tace cu capul în pămint. Reflecta oare ?Cu mici diferențe, biografiile celorlalte „fete vesele" sînt tot atît de triste.Firește, legea noastră penală incriminează asemenea fapte, dar simpla prevedere a legii nu este suficientă pentru stîrpirea lor.Dintr-o situație statistică întocmită la miliție pe baza unor date provizorii rezultă că aproximativ trei sferturi din numărul tinerelor fete care gravitează în jurul loca

lurilor de noapte și al marilor hoteluri bucureștene provin din familii dezorganizate. Constatarea, trebuie să recunoaștem, nu este întru totul revelatoare. Se știe : în mod practic, drumul unei existențe nedemne este ăpucat mai ales de acele fete care, la așa-numita „vîrstă critică", scapă de sub supraveghere și îndrumare....Familia lui Aurel C. ocupă o locuință compusă din trei camere în- tr-un imobil de pe Calea Călărașilor.

„Nu prea ne putem înțelege cu ea* — adaugă el, sesizînd probabil nedumerirea.Ileana cea „prea răsfățată" a ajuns foarte de timpuriu într-o școală de reeducare, iar cînd a revenit de a- colo, cu o calificare (a învățat croitoria), n-a găsit in propria familie nici măcar un loc omenesc. Ca să nu mai vorbim de sprijinul și îndrumarea de care avea nevoie in anii aceia. Tatăl și mama adoptivă

Biografiile triste 
ale „fetelor vesele"
V-ați întrebat vreodată : Cîtde drept șl de demn este drumul în viață al tinerilor din 
jur? Un ajutor responsabil, dat la timp, de la nivelul experienței mature de viață, 

poate evita deriva în existențele tinere

Inițial au avut două camere, dar cu ani în urmă au obținut „extindere de spațiu" cu încă o cameră, destinată unicei lor fiice, Ileana, acum in vîrstă de 19 ani. Camera respectivă n-a fost însă ocupată de I- leana nici măcar o zi, pentru că a fost subinchirlată. „Ca să mai scoatem și noi un ban — îmi explică tatăl (după ce mai înainte mă informase că venitul din salarii, al său și al soției, urcă la trei mii lunar și că, deci, sub aspect material „nu ne putem plînge !“). „Și Ileana ? Ea unde locuiește ?“ — întreb. „A, ea nu prea stă pe-acasă... Mai ales noaptea..." „Lucrează de noapte". „Aș, ce să lucreze ? Umblă... ea știe pe unde..." „ ? !“ (De fapt știam pe unde iși pierde Ileana nopțile... O întîlnisem în grupul celor de la bar, dar ne uluise pur șl simplu seninătatea cu care acest tată ne vorbea despre libertinajul propriei fiice).

vorbesc despre ea ca despre „fierul râu". Să nu uităm însă că pentru a ajunge aici au „ajutat-o“ intr-un fel și părinții.Am socotit necesar să insistăm a- supra acestui exemplu pentru că el ilustrează, credem, suficient de convingător ce se poate întimpla cu u- nele tinere fete cînd sînt abandonate dintr-un motiv sau altul de către familie.Nu o dată rămînerea „provincialelor" in Capitală, fără o ocupație stabilă, este favorizată de îngăduința celor care le găzduiesc. De pildă, N, Ani-Mihaela a venit, cu mai multe luni în urmă, de la Urziceni, unde iși are domiciliul la o veri- șoară de la care... a uitat să mai plece. „Cum aș fi putift s-o dau a- fară ? Mi-e doar rudă !“ — se scuză mama unei drăgălașe fetițe de cinci ani. „Știați cu ce se îndeletnicește verișoara ?“ „De unde să știm ?“ A-

devărul este însă altul. Ni-1 spune chiar Mihaela :„Din cînd în cînd i-aduceam și ve- rișoarei unele cadouri, cite o pereche de ciorapi, niște pachete de țigări străine, ciocolată pentru fetiță...".Un rol nefast joacă în această situație apariția, tot mai frecventă, a „super-paraziților" care obțin avantaje materiale din parazitismul altora. In evidențele miliției figurează multe asemenea „gazde". Poate fi socotit „tipic" în acest sens cazul lui Ion Andrei, din șoseaua Vitan 49, un individ de 50 de ani, fără ocupație, a cărui îndeletnicire predilectă era „racolarea" . fetelor tinere și transformarea locuinței în loc de întil- nire a acestora cu diverși bărbați. Se înțelege că intervenția promptă a organelor în drept a pus capăt „întreprinderii" lui Ion Andrei....Despre urmările pe care le are pentru societate existența nedemnă, parazitara. a unor tinere fete nu credem că trebuie spuse prea multe cuvinte. Orice om de bun simț va înțelege că in acest mod se mențin și se perpetuează zone de insalubritate morală cu influențe nocive pentru o parte a tineretului — și nu numai a tineretului.Socotim de aceea că trebuie găsite modalități care să le asigure acestor fete locuri de muncă stabile în care să poată să obțină o calificare și unde să se afle mai mult în atenția colectivelor de salariați. Rolul activ al familiei, al opiniei publice în genere se impune cu atit mai mult, cu cit e vorba de tinere aflate în impas. Recuperarea și îndrumarea spre o activitate de viață și de muncă normală este pe deplin posibilă, cu efortul conjugat al tuturor factorilor responsabili cu educația tineretului.
Ion VLA1CU

poate să dovedească o mare tărie. Depinde la ce se renunță și în folosul a ce se renunță. Cedarea unui principiu (spre exemplu) de dragul liniștii personale nu poate fi decît condamnabilă. Dar cedarea unui bun sau unei preferințe proprii, în folosul comun, sau în slujba fidelității față de ideile nobile, presupune o adevărată putere de caracter. Este interesant cum mai multe cititoare și cititori adaptează considerațiile de mai sus la morala familiei. Constanța Leonte, Gherghina Zbirnac, Alexandru Stanciu

și ing. Gheorghe Ursu din București, Elena Lăzărescu din Constanța, Ștefan Panait din Roman și alții, relevă în mod convingător și just legătura care există între iubirea adevărată, capabilă de sacrificii, întemeietoare de familii și ceea ce pretinzi și oferi tovarășului de viață. Capacitatea de a renunța, nu de a pretinde, de a ști să cedezi, nu să domini, trebuie să constituie ultimul cuvînt. — re

petăm — cînd nu e vorba de principii.• PRETENȚIILE. Cind e vorba de principii, pretențiile noastre trebuie să fie nemăsurate, intransigența să meargă pînă la rigiditate, tonul — pînă Ia asprime. In urma aluziei destul de directe făcute la „Poșta paginii" din 16 mai, am primit răspunsurile C.F.V.I.L.F.-Curtici și al între

prinderii de legume și fructe — Arad in legătură cu criticile făcute prin ancheta „De ce ne sint dragi zgirciții". Adresa centrului din Curtici mai e cum mai e, dar scrisoarea forului tutelar ne oferă un nou exemplu de neînțelegere a criticii, a responsabilității sociale, a interesului ardent față de avuția obștească. După ce se scuză tăcerea prin „am așteptat să fim soli

citați prin adresă", ni se face un nou istoric al enigmei ambalajelor și ni se comunică niște așa-zise măsuri, din care cea mai „serioasă" este emiterea în sarcina lui Marin Lustig a unei dispoziții de reținere pentru suma de... 4 257 000 lei. Este adevărat că haosul econo- mico-financiar a fost produs și a domnit sub vechea conducere a I.L.F. Dar dacă semnatarii adresei (director ing. Gheorghe Balaban, și contabil șef Mușat Panait) nu sint răspunzători pentru pagubele cauzate în trecut, asta nu înseamnă că dumnealor nici nu trebuie să răs

pundă ce fac acum, să analizeze profund cauzele gravelor deficiențe, comportarea de neiertat a predecesorilor, să caute ce trebuie întreprins cu energie, cu convingere, pentru ca nimeni și niciodată Să nu mai fure, piardă sau risipească măcar un leu din gestiunea unităților întreprinderii. Adică din avutul obștesc. Adică din acel patrimoniu față de care, pe lingă corectitudinea de gheață, persoanele cu răspunderi trebuie să dovedească și un interes arzător, cel puțin cit față de propria pungă.
I
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NOUTĂȚI PE AGENDA Ieri s-a deschis

ȘCOLARĂ SI UNIVERSITARĂ
Festivalul

internațional MARE SAVANT PATRIOT
— Recent, Ministerul Educației 

și Învățămîntului a stabilit o 
serie de măsuri cu privire la 
structura anului universitar, or
ganizarea practicii în producție 
și a muncii patriotice a studen
ților în timpul verii. Ce semni
ficații dobîndesc acestea, în lu
mina Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie a.c., cu 
privire la dezvoltarea și perfec- 

■ ționarea învățămîntului în țara 
noastră ?

Interviu cu tovarășul ALEXE POPESCU,
adjunct al ministrului educației și învățămîntului

fășura timp de o lună, încheindu-se in ziua de 20 iunie. Practica în producție a studenților, pe timpul verii, va fi organizată în două serii consecutive, urmînd a se încheia la 22 august. întrg 26 august și 10 septembrie are loc sesiunea de examene din toamnă.
gătirea pentru examenul de absolvire etc.), prevăzute prin planurile de învățămint. în același scop, instituțiile de învățămînt superior, im- preună cu întreprinderile economice, vor stabili perioadele în care se desfășoară practica productivă a studenților, astfel incit să se asigure con-

meritată de odihnă și relaxare. Referitor la practica în producție, noua structură oferă posibilitatea ca ea să organizeze diferențiat, în funcție gradul de pregătire de regulă, în stagii
al filmului

se 
de 
Și>

a studenților, compacte.
determină a- 
structuri in

— Ce modificări 
doptarea acestei 
desfășurarea practicii studențești 
și a vacanței lor din acest an 1

de la Moscova

CORESPONDENȚA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU

— Măsurile la care vă referiți privind îmbunătățirea structurii anului universitar și a organizării practicii în producție vizează realizarea, pe baza unei concepții unitare asupra întregului sistem de învățămînt, a unor structuri stabile, care să ofere un cadru adecvat perfecționării continue a procesului instr’uctiv-educa- tiv. în acest fel, se creează condiții mai bune pentru o mai rațională organizare și desfășurare a procesului de ’învățămînt, a timpului liber al studenților, în lor formulate partidului. liber al spiritul recomandări- la recenta plenară a

— Deoarece anul universitar va începe mai devreme ca de obicei cu 2 săptămîni, pentru asigurarea unui timp corespunzător de odihnă studenților și cadrelor didactice, practica productivă care se efectuează în această vară va dura 21 de zile. în același scop, studenții și elevii care desfășoară practica productivă vor participa voluntar la muncă patriotică, după program, la obiectivele din localitățile unde iși desfășoară practica. Munca patriotică se organizează impreună cu Uniunea Tineretului Comunist, asociațiile studenților comuniști din facultăți și cu unitățile productive.
— Care 

an universitar ?
va fi structura noului— Școlile de toate gradele, inclusiv instituțiile de invățămint superior, iși vor deschide în fiecare an cursurile în același timp, în jurul datei de 15 septembrie. Inaugurarea anului universitar 1973/1974 a fost fixată pentru data de 17 septembrie, structura sa fiind următoarea : între 17 septembrie și 8 decembrie se desfășoară procesul de învățămînt din semestrul I, după care urmează, pînă la 22 decembrie, prima sesiune de examene ; vacanța de iarnă are loc între 23 decembrie și 6 ianuarie. Semestrul al II-lea va dura pînă la 23 aprilie. în continuare, se prevede vacanța de primăvară după care, la 3 mai, se reia procesul de invățămint pină la 18 mai. Sesiunea de examene se va des-

Practica productivă din timpul anului va fi prevăzută, fie o zi pe săp- tămînă in primii ani de studii unde există ateliere-școală în facultate, fie în perioade compacte de 1—4 săptă- mîni, cînd se organizează în întreprinderi. în acest caz, perioadele de practică compactă vor fi programate, de preferință, în semestrul al II-lea.Se prevede, de asemenea, ca pentru unele domenii ale învățămîntului (medical, sportiv, agricol, artistic) și pentru anii terminali de la toate facultățile, structura anului universitar să fie adaptată în funcție de specificul activităților (efectuarea lucrărilor de diplomă, a proiectelor de cercetare, externatul generalizat, pre-

diții efective de lucru și să se evite aglomerarea întreprinderilor cu un număr mare de studenți practicanți.
— Cind se vor desfășura în 

această toamnă examenele stu
dențești, ca și cele ale elevilor 
din ultimul an de studiu ?

— Care sint principalele avan
taje ale structurii pe care ați 
prezentat-o ?— în primul rînd, aș dori să subliniez faptul că astfel se realizează o continuitate a perioadelor afectate . desfășurării procesului de învățămînt și o eșalonare corespunzătoare a sesiunilor de examene și a vacanțelor. Plasarea vacanței de iarnă după sesiunea de examene care încheie primul semestru dă posibilitatea studenților să înceapă activitatea pe al II-lea semestru după o perioadă bine-

— în învățămîntul universitar, sesiunea din toamnă va avea loc între 26 august și 10 septembrie, iar examenele de corigență în învățămîntul liceal pentru elevii din ultimul an de • studiu — între 10—12 august 1973. Sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat începe la data de 15 august 1973. Al doilea concurs de admitere în învățămîntul superior de zi și seral, este programat la 1 septembrie 1973 ; în învățămîntul de subingineri concursul din toamnă se va organiza la 9 septembrie 1973.
Interviu consemnat de
Radu CONSTANTINES CU

Noul film românesc

ROMÂNIA-FILM" . prezintă
“3

concursuri și

obținerea diferitelor locale, ci mai mare actului de

a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema) ; Fes- 
tlval-Boema — 20.
a Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă Ța ,,Expoflora " 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor" — 20,30 ; 21,15.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
a Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol international — 19,30.

a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (la Teatrul de vară „23 
August") • D-ale carnavalului 
— 20.
a Teatrul Mic (Ia Arenele roma
ne) : Pisica sălbatică — 20.
a Teatrul Giulești (în sala Come
dia , a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale) ; Liola — 20.

CONSPIRAȚIA

Incepmd de marți, pe ecrane din Capitală este prezentată o nouă producție cinematografică românească — „Conspirația". Noua peliculă, realizată de regizorul Manole Marcus, are la bază un scenariu semnat de Titus Popovici și Petre Sălcudeanu și aduce în prim-plan momente din lupta comuniștilor pentru zădărnicirea actelor criminale ale reacțiunii îndreptate împotriva noii orînduiri sociale in perioada ce a urmat imediat după eliberarea țării noastre.Alături de eroul principal, in-' terpretat de Ilarion Ciobanu, celelalte personaje ale filmului sint create de actorii Fory Et-

terle, Maria-Clara Sebok, tor Rebengiuc, Silviu Stăncu- lescu și alții. Imaginea a fost realizată de operatorul Nicu Stan, iar muzica de compozitorul George Grigoriu.Cu prilejul premierei. în sala cinematografului „Patria" publicului i-au fost prezentați realizatorii filmului.în aceeași seară, pe ecranul cinematografului „Patria" a fost prezentat în premieră și filmul „Porumbei și fanfară", producție a studioului „Alexandru Sa- hia", realizatorii principali fiind regizorul Jean Petrovici și operatorul Jean Michel.
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șor din Bărăgan". Interpre
tează Ana Toma.

20,05 Teleobiectiv.
20,25 Telecinemateca : Ciclul Zbig

niew Cybulsky. „Totul de 
vînzare**. Regia : Andrzej 
Wajda. Cu : Daniel Ol-

t V

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba engleză. Re-

bryschki, Beata Tyszkovicz.
22,15 24 de ore & România în

capitulare (2). lume.
9,30 Parada sporturilor. 22,45 Stadion — emisiune de repor-

10,00 Telex. taje, anchete, opinii din lu-
10,05 Ancheta TV : ,,Perseverenta mea sportului.

alergătorului de cursă lungă'*.
10,45 Desene animate. PROGRAMUL II
10,55 Film serial : ,,Orașul Negru**

— producție a studiourilor 20,00 O viață pentru o idee : dr.
din R. P. Ungară. Regia : Francisc Rainer.
Zsurzs Eva. Episodul VI — 
.,O floare rară**.

20,30 Agenda.
20,40 Tineri interpret!. Formații

11,55 La ordinea zilei. Azi, județul camerale ale conservatorului
Caraș-Severin. ,,G. Dima“ din Cluj. în pro-

12,10 Revista literar-artistică TV. gram : lucrări de W. A. Mo-
13.00 Telejurnal. zart. A. Jolivet, B. Martinu,
17,30 Curs de limba germană. Re- V. Herman. C. Silvestri, Th.

capitulare (1). Rogalski, Beethoven.
18,00 Telex. 21,20 Ghișeul.
18,05 Tragerea Pronoexpres. 21,40 Steaguri, luminoase steaguri
18,15 Semnificații. Democrația ’ So- '? : cîntece patriotice interpre-

oialistă și eficiența acțiunii j tate de corul de studio al
<; conservatorului „Ciprian 'Po-'sociale.,

18,40 Muzica — emisiune de actua- runîbescfu**. Dirijor : Armând-
litate muzicală. Ghedoianu.

19,00 Timp și anotimp în agricul- 21,50 Meridiane literare.
tură. 22,10 Caleidoscopul operetei. în

19,20 1001 de seri. program lucrări de Strauss,
19,30 Telejurnal e Cincinalul îna- P. Abraham, Fred Raymond,

inte de termen. 1973 — an Maurice .Tvan, Lopez, N. Kir-
hotărîtor. culescu, Rodgers, G. Dendri-

20,00 Cîntecul săptămînii : „Grîu- no, Alfred Mendelsohn.

CONCERT PENTRU CHIMIȘTR SĂVINEȘTIULUIPIATRA NEAMȚ (Corespondentul „Scînteii", Ion Manca). — în cadrul acțiunii cultural- educative de masă „Vacanțele muzicale", care se desfășoară în județul Neamț, ieri după-amia- ză sute de operatori chimiști, fruntași ai întrecerii socialiste de pe platforma Săvinești, au primit în mijlocul lor o formație de studenți ai conservatoarelor „George Enescu" din Iași și „Gheorghe Dima" din Cluj,

cart;, sub conducerea conferențiarului universitar Ella Urma, au prezentat un concert de muzică corală. Au fost interpretate o suită de piese de largă popularitate, arii din opere, creații ale compozitorilor români și străini, clasici și contemporani. Concertul a constituit un valoros act de cultură dedicat celor care aici, în retortele chimiei de la Săvinești, plămădesc fibrele sintetice.

Ieri seara s-a deschis în Palatul congreselor, din Kremlin cea de-a opta ediție a Festivalului internațional al filmului de la Moscova. Organizat din doi in doi ani, sub deviza „Pentru umanism în arta cinematografică, pentru pace și prietenie între popoare", acest festival s-a impus ca o manifestare de prestigiu, așteptată cu interes de cineaști de pe toate meridianele — fapt ilustrat de participarea a 89 de țări, precum și a diferite organisme culturale ale O.N.U....La hotelul „Rossia", unde se află „statul major" al festivalului. domnește o atmosferă febrilă, proprie marilor întîlniri artistice internaționale. La intrare și în holul hotelului, in locuri rezervate publicității, sînt instalate expresive panouri de popularizare a filmelor românești care vor fi prezentate în fața juriilor internaționale : „Explozia" (concursul de lung- metraj), muzicalul „Veronica", precum și „Puiul" și „Zece măgăruși (concursul de filme pentru copii), documentarele „Ritmuri românești" și „Noaptea bărbaților" (concursul de scurt- metraje). Din delegația română la festival, condusă de Marin Stanciu, directorul general al centralei „România-film", fac parte, intre alții, regizorii Eli- sabeta Bostan, Ion Popescu- Gopo, Mircea Drăgan. O rapidă popularitate și-a cucerit din prima zi „vedeta" filmului „Veronica" — micuța Lulu Mihă- escu.în cadrul deschiderii oficiale a Festivalului internațional al filmului s-a dat citire mesajului adresat de tovarășul L. Brejnev participanților la întîl- nirea cinematografică.Proiecțiile vor avea sala centrală a „ Rossia". Filmele„Explozia" și „Veronica" sînt programate în concurs vineri, a patra zi a festivalului.
D. COSTIN

loc în hotelului românești

9;• Conspirația : PATRIA
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Un om in sălbăticie : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,45;
21.15. la grădină — 20,15.
• Soărta unui combatant din 
corpul de autoapărare : LUMINA
— 9,30; 12; 14,30; 17; 20.
• Clprian Porumbcscu : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19,30, BU- 
CEGI — 16; 19,15, la grădină —
20.15.
• La răscruce de vinturi : SCA
LA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15. CAPITOL — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, 
GRADINA SELECT — 20,15.
• Lumea se distrează : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, 
la grădină — 20,15, FLOREASCA
— 16; 18; 20.
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30: 16; 
•18.30; 21, la grădină — 20,30,
BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,30;
16.30; 18,45; 21, la grădină — 20,30, 
GRĂDINA DINAMO — 20,15.
a Antonin și Cleopatra : SALA

Profesorul Ion Simionescu, geolog, geograf, antropolog, etnograf, neobosit popularizator al științei, distins pedagog și culturalizator al celor mulți, este unul dintre fiii poporului nostru, a cărui operă științifică va dăinui atît cît va dăinui însăși știința universală. Ca o confirmare a personalității acestui savant deschizător de drumuri, în agenda comemorărilor înscrise de UNESCO pe 1973 figurează și numele profesorului naturalist Ion Simionescu.Fiu de țărani, născut la 10 iulie 1873, în satul Fîntînele, din apropierea orașului Bacău, de timpuriu orfan de părinți, este crescut de bunica din Botoșani, unde învață la liceul „Laurian".. Din școală a căpătat temeinice cunoștințe ; din școală a primit îndemnul ce i-a înrădăcinat în suflet, pentru toată viața, dragostea de natură, pe care mai tîrziu a descris-o în pagini de o neasemuită frumusețe.Studiază la u- niversitatea ieșeană științele naturale. Influențat personalitate a bălcescu, exemplu de voință perseverență în muncă, dub
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PROFESORULUI
ION SIMIQNESCU

de covîrșitoarea lui Grigore Co- '.“i Și peiseveieuv» xu muncă, dublate de onestitate și patriotism, tînărul absolvent pornește în viață pe drumul deschis de profesorul său : dezlegarea istoriei geologice a pă- mîntului românesc. Se specializează, apoi în geologie și paleontologie la Viena și în Franța, la Grenoble. Reîntors la Iași, cu titlul de doctor în geologie, este numit profesor la Școala comercială și conferențiar la Seminarul pedagogic aparținînd universității. în 1902, după obținerea, prin concurs, a catedrei de geologie, își începe activitatea universitară. De două ori este rector al universității ieșene. Ca reprezentant al aceleiași universități, in senatul țării, apără cu hotărire dezvoltarea învățămîntului corespunzător nevoilor țării noastre. Pentru calitățile sale pedagogice și competența în problemele de învățămînt, este numit secretar general al învățămîntului și menținut în această funcție între anii 1913—1918.întreaga sa activitate, bine cunoscută, îl aduce, în 1913, în rîndurile, membrilor Academiei române. Cuvintele de laudă rostite’ atunci au fost un legămînt și o călăuză în viață : „...îndatorirea către știința însăși, ca și către țară cere pentru cei ce slujesc științei sacrificarea unei părți din activitate în direcția cultivării mulțimii".La Iași rămîne pînă în 1929, cind

este chemat la Universitatea din București, ca profesor de paleontologie. Cu aceeași putere de muncă își continuă activitatea multilaterală, pînă în toamna de grele încercări a anului 1940 cind, printr-o lege samavolnică, este scos la pensie înainte de vreme. Dureroasă încheiere a unei activități didactice, neîntrerupt închinată timp de 40 de ani pregătirii științifice și educării tineretului. Figură reprezentativă a spiritualității progresiste a timpului, în 1941 Academia română, contrar poziției ostile manifestate de cercurile conducătoare, îi. încredințează însă conducerea ei, alegîndu-1 ca președinte.Viața profesorului Simionescu a fost o viață de permanentă muncă, pildă de abnegație, de cinste și modestie. El nu a precupețit nici un efort și, cu multă dăruire și dragoste pentru popor, a depus o uriașă activitate în scopul luminării maselor. în munca sa fără preget, închinată științei și celor mulți, a fost călăuzit de dragostea de țară, de natură și de oameni, mai ales de dragostea și grija pentru educarea tineretului în spiritul unui cald și sincer patriotism. Lui îi dăruie numeroase scriiCT („Oameni aleși", „Excursiile", „Orașe din România", „Tinere, cunoaște-ți arborii", „Tinere, cunoaște-ți țara", „Tinere, cunoaște-ți neamul", „Pitorescul României", „Țara noastră", „Fauna României", „Flora României" ș.a.). Ceea ce reprezintă însă întreaga activitate a omului de știință și culturalizator al celor „lăsați în arhaismul începutului omenirii" ne spun miile de file grupate în peste 2 000 de titluri de lucrări științifice, cărți de cultură generală, lucrări de popularizare a științelor, cărți didactice, probleme de pedagogie.și învățămînt, cunoștințe folositoare, discursuri academice, conferințe,, cronici științifice, recenzii, traduceri, calendare pentru săteni ș.a.„Cînd colinzi țara în lung și în lat, cînd vezi frumusețea și bogățiile ei naturale, din taina pămîntului, din adincul apelor, din fundul văilor, a- celași glas se ridică, un imperativ categoric, de care cu toții trebuie să fim pătrunși {Muncă! De muncă avem nevoie, pentru ca darurile naturii să fie în adevăr de folos", scria Simionescu. „Munca" era îndemnul dint.otdeauna al profesorului Ion Simionescu pentru toți de pe cuprinsul patriei. Astăzi, această chemare se realizează pe deplin.
Prof. univ. dr. docent 
Virginia BARBU

PALATULUI — 17 (seria de bilete
— 4651); 20,30 (seria de bilete —
4652), FAVORIT — 9,30; " -----
19,30;' ."MELODIA 1(, -r*. 9-..
19)30, MODERN — 9;
19.30, la. grădină .— 20.15.
• Lupul mărilor ; ’ Eăz! 
TIMPURI NOI — 10—19 
nuare.
• Fluturii sint liberi : 
SIOR — 9; 11,15; 13,30;
20.30, AURORA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, la grădină — 20,15. 
a Salcimul liliachiu : UNIREA — 
16; 18; 20, la grădină — 20,15.
• Pe aripile vintului : ARTA — 
10; 14,30; 19,15, la grădină — 20,15.
• Operațiunea San Gcnaro — 10;
12; 14; 16,30; 18,30, Rapsodia dia
bolică — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
e Simon Templar intervine : 
GRIVIȚA — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
o Ultimul cartuș : LIRA — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30,
a Acea pisică blestemată : DOI
NA — 11; 13,15; 15,45; 18,15;' 20,30.

13; 16,15
12,30; 16
12,30; 16

Răzbunarea ; 
în conti-

« Ceața: VIITORUL — 16; 18; 
20,15.
• Copiii căpitanului Grant : DA
CIA — ----- ------------  -- -------
20,30.
• Fata
GAȘI — 
o Cînd ___ ...
ȚIREA ÎNTRE POPOARE 
18; 20,15, RAHOVA 
20,15.
a Aventurile Iui Babușcă : MUN
CA — 16; 18; 20.
a Rond de noapte : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Monte Carlo : TOMIS — 8,30:
11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină
— 20,30.
a Coarnele de aur : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
a Domnului profesor, cu dragos
te : DRUMUL SĂRII .— 15,30;-18; 
20,15.
a Grăbiți apusul soarelui : FE
RENTARI — 15,30; 19.
a Sunetul muzicii : COTROCENI 
— 15,30; 19.
a Veronica : PACEA — 16; 18; 20. 
a O zi mai lungă decît un au: 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
a Drumul spre Vest : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
a Adio, arme ! : VITAN — 15,301 
19, la grădină — 20,15.

care vinde flori : CRIN-
15,30; 18 ; 20,15.
legendele-1 mor t INFRA- 

------------------------- 15,30;
— 15,30; 18;

— Care este misiunea noastră principală in momentul de față ?întrebarea a fost rostită în acești termeni preciși cu prilejul unui recent curs de perfecționare a directorilor centrelor de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. Ea a dat naștere unor dezbateri vii în care, indiferent de argumentele aduse în discuție, un lucru s-a conturat cu fermitate : scopul întregii activități trebuie să-l cbnstituie nu unor distincții cu prilejul concursuri naționale sau atragerea unui număr cît de oameni la desfășurarea cultură, ca participanți sau ca realizatori nemijlociți, pentru educația lor politică, morală, cetățenească, estetică.Fără îndoială, în cei 20 de ani de existență fostele case ale creației populare (actualele centre de îndrumare) și-au adus o contribuție de valoare la stimularea pulsului vieții culturale. Zeci de festivaluri locale sau interjudețene, numeroase formații de teatru de amatori, coruri, echipe de dansuri etc. sînt rodul preocupărilor sutelor de animatori și instructori, adesea anonimi, făcînd «parte din activele centrelor de îndrumare.Confruntate însă cu exigențele momentului actual, aceste instituții județene ilustrează necesitatea unor înnoiri de substanță.O discuție despre CREAȚIA TISTICĂ POPULARA trebuie pornească de la faptul că prezent în țara noastră * ea noaște un proces cific. Nestematele nuă să existe in miezul spiritualității satului, valorile tradiționale, nu s-au pierdut, iar procesul de creație continuă. Cum au reacționat la această trăsătură particulară centrele de îndrumare ? Cu excepția organizării unor catedre ale școlilor populare de artă în anumite localități în care creatori populari de mare valoare transmit meșteșugul și măiestria lor tinerei generații, ele nu și-au stabilit o linie de activitate clară, fundamentată pe o concepție privind stimularea în continuare a acestei creații, valorificarea și integrarea ei in contemporaneitate.în urmă cu cîțiva ani, am fost martorii apariției unor tendințe de denaturare, în cadrul unor manifestări artistice, a autenticității creației noastre populare. Unele măsuri, de altfel, au și fost intreprinse. Destul de palide însă, de vreme ce, și astăzi, consecințele practicilor și ale vechii

concepții continuă să se resimtă, elementul de spectaculozitate primind adeseori asupra prezentării cît mai fidele și sugestive a faptelor de folclor, în ceea ce au acestea mai autentic, mai reprezentativ.La sursa unei asemenea situații poate fi identificat și faptul că pe plan central între Centrul de îndrumare a creației populare și Institutul de etnografie și folclor nu s-a stabilit încă un sistem eficient de conlucrare sistematică, care să asi-

dința de a considera mișcarea artistică în sine, fără preocupări deosebite pentru studierea efectului acesteia asupra amatorilor, asupra publicului, pentru cunoașterea și sporirea contribuției activității artistice de amatori la educația estetică a maselor.Ce se întîmplă de cele mai multe ori în realitate ? Activitatea de îndrumare este concepută în spiritul unei tradiții limitative (și evident depășite) în care un metodist-instruc- tor ajută la închegarea unei echi-

mentar pentru cei ce se ocupă de mișcarea de amatori. De aceea în prezent am adunat tot materialul în- tr-o bibliotecă documentară.— Cum îi vedeți evoluția ulterioară ?— Dorim să adăugăm în continuare o secție de documentare muzicală a județului, alta cu profil cinematografic, incluzînd pelicule realizate de cinecluburile noastre, o arhivă laborator de folclor care să includă, pe lingă cele adunate pînă acum, o dis
INSTITUȚIILE DE CULTURĂ Șl EXIGENȚELE ACTUALITĂȚII
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CENTRUL DE ÎNDRUMARE
a creației populare și a mișcării

AR- : să în cu- cu- totul spe- folclorului conti-
artistice de masă

gure baza științifică tuturor acțiunilor de valorificare a creației populare în mișcarea artistică de masă. Iată de ce este necesară — așa cum arăta și o recentă analiză intreprinsă de Consiliul Culturii și Educației Socialiste — elaborarea de către acest organism a unui program complex de măsuri care să asigure realizarea unei politici unitare in domeniul cercetării, stimulării și valorificării creației artistice populare.Cum au acționat centrele de îndrumare pentru fundamentarea științifică a acțiunilor intreprinse in domeniul ACTIVITĂȚII ARTISTICE DE AMATORI ? Și din a- cest punct de vedere se vădește o slabă preocupare pentru cunoașterea sub raport psihosociologic a fenomenului amatorismului artistic. De aici, lipsa unei perspective clare, ten-

pe de teatrp într-o comună, altul se ocupă cu învățarea unor dansuri noi de către o formație artistică etc. Desigur, și asemenea inițiative sînt necesare, ele făcînd parte din permanențele acestei îndeletniciri. Dar noțiunea de îndrumare trebuie astăzi înțeleasă la un nivel superior. Pentru a concretiza această afirmație vă oferim cîteva date din activitatea Centrului de îndrumare din județul Timiș.— Ne-am propus în ultima vreme o modernizare a investigării și drumării fenomenului artistic amatori — afirmă Achim Penda, rectorul centrului.— Și ce âți întreprins ?— De ani de zile, noi imprimăm pe benzi, fotografiem, realizăm diapozitive cu aspecte semnificative ale fenomenului folcloric. Acestea pot constitui un excelent material docu-

înde di-

cotecă, albume, colecții de obiecte de artă populară etc.— Multe județe au „Studiouri ale artistului amator"...— în curind vom organiza și noi un asemenea studio. Dar atunci, problema va fi cu-dificilă, căci existența lui presupune o contribuție de ță prin ACTIVITATEA ARTIȘTILOR PROFESIONIȘTI, care — printr-o participare sistematică — pot realiza un fructuo's schimb de experiență cu amatorii. Or, din punct de vedere al colaborării între profesioniști și amatori lucrurile sînt încă departe de a fi rezolvate.Interlocutorul nostru a adus astfel în discuție un alt aspect insuficient clarificat al muncii centrelor de îndrumare. în general, personalul propriu-zis al acestora apare ca destul de restrîns dacă U raportăm la

abia de adevărat rodnică substan-

numeroasele formații artistice din județ care așteaptă sprijin competent 4 (ca să nu mai vorbim de faptul că o ■ bună parte din el nici nu are calificarea necesară pentru a oferi sprijin), în această situație, fie că numeroși artiști amatori rămîn în afara oricărei îndrumări de specialitate, fie că indicațiile primite sînt insuficiente, incomplete sau chiar greșite. Soluția este una singură t o prezență mai activă, mai sistematică a artiștilor din instituțiile profesioniste in concerte și spectacole, a absolvenților conservatoarelor în mijlocul a- matorilor. Lucrul este pe deplin realizabil. O demonstrează experiența unor teatre populare care au statornicit relații de colaborare cu actori și regizori profesioniști, unele cenacluri literare sau de artă plastica ce își desfășoară lucrările sub conducerea directă a specialiștilor.îndrumarea mișcării de amatori presupune din partea instituțiilor analizate și eforturi în vederea asigurării unor lucrări de repertoriu. Această sarcină a impus organizarea unei ACTIVITĂȚI EDITORIALE PROPRII. Din păcate, pe parcurs ea s-ă amplificat nejustificat, unele centre județene transformindu-se in adevărate edituri. în perioada 1968— 1972 organul central de la București a avut în planurile editoriale 200 de lucrări. Adăugind la acestea pe cele cu mult mai numeroase prevăzute în planurile instituțiilor județene similare, ne dăm seama de ponderea exagerată pe care activitatea editorială o are în cadrul atribuțiilor centrelor de îndrumare. Și poate, măcar parțial, a- ceasta explică și calitatea necorespunzătoare a unora din textele tipărite.Aceste probleme au constituit obiectul unei analize întreprinse de Consiliul Culturii și Educației Socialiste — ale cărei rezultate se vor evalua, fără îndoială, într-o modificare de substanță a conținutului activității acestor organisme, pentru folosirea centrelor de îndrumare ca instrumente competente de specialitate și nu ca anexe organizatorice ale comitetelor județene pentru cultură și educație socialistă.în țară există cîteva sute de mii de artiști amatori, arta populară este in plină înflorire. Aceste comori spirituale impun o grijă sporită, atentă. Iată obiectivul de lucru numărul unu al centrelor de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă.
e. RADU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Mulțumesc sincer Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân. Consiliului de Stat al Republicii. Socialiste România și dv. perso
nal pentru felicitările ce mi-au fost transmise cu ocazia celei de-a 80-a 
aniversări a zilei mele de naștere.

Sînt convins că relațiile dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană se vor dezvolta și adinei continuu, in 
strînsă alianță frățească cu Uniunea Sovietică și cu celelalte state ale 
comunității socialiste.

Cu salutări socialiste,
WALTER ULBRICHT

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Convorbiri economice româno-iugoslaveLa Consiliul de Miniștri au avut loc, marți dimineața, convorbiri intre tovarășii Emil Drăgănescu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, și Dragutin Ko- sovaț, președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina, care se află în vizită în țara noastră.în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă' cordială, prietenească, au fost discutate probleme privind dezvoltarea in continuare a relațiilor de colaborare și cooperare economică româno-iugo- slave.Au participat Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior,—

Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, precum și Alia Veizaghici și Herto Pavaț, membri ai Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina, Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, precum și alte persoane oficiale române și iugoslave.
★' Marți după-amiază. președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina, Dragutin Kosovaț, a vizitat stațiuni climaterice de pe Valea Prahovei.Seara, la Brașov, primarul municipiului, Constantin Cirțînă, a oferit un dineu in onoarea oaspetelui.(Agerpres)

MINISTRUL FEDERAL Al MUNCII ȘI AFACERILOR
SOCIALE DIN R.F. GERMANIA, WALTER ARENDT, 

A SOSIT IA BUCUREȘTILa Invitația ministrului muncii, marți după-amiază a sosit în Capitală Walter Arendt, ministrul federal al muncii și afacerilor sociale din Republica Federală Germania, însoțit de un grup de specialiști, pentru a face o vizită in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Petre Lupu, ministrul muncii, și de alți membri ai conducerii ministerului.

Au fost de față dr. Erwin Wickert, ambasadorul Republicii Federale Germania la București, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, oaspeții au făcut o vizită la Ministerul Muncii, unde au avut o întrevedere cu tovarășul Petre Lupu.Seara, ministrul muncii a oferit o masă in onoarea oaspeților.(Agerpres)INFORMAȚIILa 10 iulie a avut loc, la Ministerul Afacerilor Externe, schimbul instrumentelor de ratificare a convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, semnată la Sofia, la 18 ianuarie 1973.Din partea română schimbul a fost efectuat de Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea bulgară de Spas Gospodov, ambasadorul acestei țări la București.Cu această ocazie, Nicolae Ghenea și Spas Gospodov. au rostit scurte alocuțiuni. în care au subliniaț,,sem- nificația documentului juridic înche- iat pentru dezvoltarea în conținuarg a bunelor relații existente între cele două țări și popoare.Convenția prevede condițiile de înființare reciprocă a oficiilor consulare, privilegiile și imunitățile personalului lor, inviolabilitatea localuri- lorș arhivei și documentelor consulare, precum și dispoziții referitoare la asistența și protecția intereselor statului trimițător și ale cetățenilor acestuia, exercitarea funcțiilor consulare în materie de stare civilă, notarială, succesiuni, navigație maritimă și aeriană pe teritoriul statului de reședință etc.
★Marți după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Crucii Roșii din Polonia, condusă de Jan Tarasiewicz, secretarul general al acestei societăți, care va face o vizită In țara noastră.

Marți s-a înapoiat In Capitală delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care a participat la lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Confederației Generale Italiene a Muncii.
★în legătură cu apropiata sărbătorire a Zilei naționale a Republicii Irak, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat marți o seară culturală.Ziarista Venera Anghel a prezentat cu acest prilej conferința intitulată’ „Ritmuri noi într-o țară, străvecțid"?în asistența se aflau funcționari' superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de artă și cultură, un numeros public.A luat parte Salah Eddin AI- Sheikhli, însărcinat cu afaceri ad- interim al Republicii Irak la București. (Agerpres)

PRONOSPORTPremiile concursului din 8 iulie 1973Categoria I (12 rezultate) : 3,30 variante a 8 593 lei ; Categoria a Il-a (11 rezultate) : 78,40 variante a 434 lei ; Categoria a IlI-a (10 variante) : 832,35 variante a 61 lei.

CRONICĂPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a fost numit președinte al Comitetului pen
tru problemele consiliilor populare.Prin același decret, tovarășul Ni- colae Tăbircă a fost numit prim-vice- președinte al Comitetului pentru problemele consiliilor populare.

STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE
Intre românia și honduras •Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Honduras, din dorința de a dezvolta înțelegerea reciprocă și de a promova legături de cooperare avantajoase ambelor țări, au hotărît să stabilească relații diplomatice, la «pivei de am

basadă, începînd cu data de 11 iulie 1973.S-a căzut, de asemenea, de acord ca stabilirea de relații diplomatice să se facă, în perioada de început, pe baza acreditării de reprezentanți ne- rezidenți.
Întîlniri la C. C. ai P. C. R.

Marți după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația grupării politice „Noua Forță" din Venezuela, condusă de Adelso Gonzalles Urda-
★Marți, seara, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., a avut o întrevedere cu tovarășul Jean Kanapa, membru al C.C. al Partidului Comunist Francez, șeful Secției de politică externă a C.C. al P.C.F.,

neta, secretar general al Mișcării E- lectorale a Poporului (M.E.P.).Cu acest prilej a avut loc un schimb reciproc de informații, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
★care s-a aflat la odihnă în țara noastră. A participat tovarășa Ghi- zcla Vass, membru al C.C. al P.C.R.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță caldă, tovărășească.

A 52-a^ aniversare a victoriei

Revoluție^ populare mongole
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAE

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Tovarășului SONOMIN LUVSAN
Prim-vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a victoriei 
Revoluției populare mongole, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popu
lar și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Mongole, întregului popor mongol, din partea Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, a poporului român și a noastră 
personal, cordiale felicitări și sincere urări de bine.

Animat de profunde sentimente internaționaliste, 
poporul român urmărește cu interes activitatea intensă 
a poporului mongol, pusă în slujba îndeplinirii hotă-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

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

rîrilor Congresului al XVI-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, și salută cu căldură realizările 
remarcabile obținute de oamenii muncii, sub condu
cerea partidului lor revoluționar, în dezvoltarea eco
nomiei, în ridicarea continuă a nivelului lor de trai 
material și cultural, în construirea socialismului.

încredințați că legăturile de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor 
lărgi și adinei continuu, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, spre 
binele celor două popoare, al coeziunii țărilor socia
liste, al păcii și socialismului, vă urăm dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, poporului mongol, noi succese 
în opera de construire a socialismului și de afirmare 
internațională a Republicii Populare Mongole.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Primire la MareaPreședintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a primit, marți dimineață, delegația grupării politice „Noua Forță" din Venezuela, alcătuită din Adelso Gonzalles Urdaneta, deputat, secretar general al Mișcării electorale a poporului, conducătorul delegației, dr. Eduardo Gallegos Mancera, se-

Adunare Naționalănator, și prof. Victor Sanchez Flores.La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească, a luat parte tovarășul Stanciu Stoian, membru al Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale.(Agerpres)
0 delegație de activiști ai P. C. R. a plecat in R. D. GermanăMarți la amiază a plecat în R.D. Germană o delegație de activiști ai P.C.R., condusă ile tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.S.U.G., va face o vizită de schimb de experiență în această țară.

Lă plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Helmut Kluge, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.D. Germane la București.(Agerpres)
Sosirea in Capitală a unei delegații de activiști ai P. S. II. G.La invitația C.C. al P.C.R., marți dimineața a sosit în Capitală o de- legațmi.de activiști ai^'^.S.^r.Gi,:,^condusă de Horst WămbuTt, șeful secției .industriei materialelor, de..b.ază a C.C. v;âf P.S.U.G.,”&ar& ^’Vizită în schimb de experiență în tara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspeții au fost salutați de Lucian Drăguț, vicepreședinte al Consiliului > Central de Control Muncitoresc alActivității ..Economice "și -Sbciâle,. de tactiviști-,de partid. •A fost de față Helmut Kluge, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.D. Germane la București.(Agerpres)
SPORT * SPORT « SPORT • SPORT

Poporul mongol sărbătorește astăzi împlinirea a 52 de ani de la un eveniment de răspîntie al istoriei sale — triumful revoluției populare antiimperialiste și antifeudale, desfășurată sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol. Concomitent, a fost instaurat primul guvern popular din istoria țării, iar trei ani mai tirziu — in noiembrie 1924 — a avut loc proclamarea Republicii Populare Mongole.în viața poporului mongol s-a deschis astfel o nouă eră. de profunde transformări sociale progresiste, de ample eforturi constructive pe calea făuririi unei societăți noi, socialiste, a dezvoltării economiei și culturii, tuturor sectoarelor vieții

politico-sociaie. Poporul român urmărește cu vii sentimente de simpatie și satisfacție activitatea plină de însuflețire a oamenilor muncii din Mongolia populară, salutînd cu căldură realizările lor în vasta operă de edificare a vieții noi.între România și R.P. Mongolă, între partidele și popoarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă trainice relații de prietenie și colaborare multilaterală. O pagină de cea mai mare importanță în cronica acestor raporturi a înscris-o vizita delegației de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Mongolia populară. Elocventă manifestare a

raporturilor de prietenie frățească dintre țările noastre, această vizită a prilejuit reafirmarea hotăririi comune de a lărgi și aprofunda colaborarea româno-mongolă pe multiple planuri, de a intări continuu legăturile de prietenie și solidaritate între P.C.R. și P.P.R.M., spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii.în această zi, poporul român adresează poporului mongol sincere felicitări, ii adresează călduroase urări de noi victorii în activitatea constructivă ce o desfășoară pentru progresul și Înflorirea continuă a patriei sale.TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Mongole, Lodon- ghiin Rincin.

★Instituții centrale și organizații de masă. au ..trimis telegrame de felicitare: instituțiilor și organizațiilor similare din Republica Populară Mongolă cu prilejul celei de-â 52-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.

RECEPȚIE OFERITĂ DE

AMBASADORULAmbasadorul R. P. Mongole la București, Dendeviin Șarav. a oferit, marți seara, o recepție, cu prilejul celei dc-a 52-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.Au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Jangs Fa- zekas, membru al Comitetului Exe-’ cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte âl Consiliului de Miniștri. Gheor? ghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ion Crăciun, mi-

R. P. MONGOLEnistrul industriei ușoare, Matei Ghi- giți, ministrul construcțiilor industriale, Dumitru Turcuș, adiunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale, oameni de artă și ■cultură, generali, ziariști.. . Erau prezenți șefi , ai unor mișiuni diplomatice acreditați Ta București și alți membri ai corpulili diplomatic.(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
al României in ColumbiaPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Dumitru Moianu a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Columbia, în locul tovarășului Octavian Bărbulescu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 iulie. In țară : Cerul va fi va
riabil, mai mult noros in jumătatea de 
sud a țării, unde vor cădea ploi lo
cale, cu caracter de averse, însoțite pe 
alocuri de descărcări electrice. în ce
lelalte regiuni ploile vor fi izolate. 
Vînt potrivit. Temperatura va scădea 
ușor la începutul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între 9 și 19 gra
de, izolat mai coborîte, iar maximele 
între 20 și 30 de grade. In București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

La Atena au luat sfîrșit întrecerile primului campionat mondial școlar de atletism, competiție organizată din inițiativa federației internaționale de specialitate. La startul concursului au fost prezente speranțe ale atletismului din 15 țări ale lumii.Participînd la 10 dintre probele incluse in program, lotul atleților școlari din România a repurtat un frumos succes : două medalii de aur, una de argint și două de bronz. Medaliile de aur au fost cucerite de Doru Oprea, elev la liceul „Panait Cerna" din Brăila, învingător in proba de săritură în înălțime cu performanța de 2,08 m, și-de Adrian Ca- limente, elev la Liceul nr. 2 din Arad, care a cîștigat proba de 110 m garduri cu timpul de 14”9/10. în proba de aruncarea suliței Dorin Mo- ruțan a ocupat locul doi cu 61,22 m, iar Viorel Dumitrescu și Dorin Ciu- plea s-au clasat pe locurile trei în probele de 100 m plat — 11” și, respectiv, aruncarea discului — 47,42 m.
• A început turneul internațional de tenis de la Gstaad (Elveția). în primul tur, cunoscutul jucător australian Roy Emerson l-a învins cu 6—4, 6—4 pe Toma Ovici (România).

„Cupa ziarelor" 
la fotbal„Cupa ziarelor" la fotbal, competiție organizată de asociația sportivă „Gloria", de pe lingă Sindicatul presă și edituri, a programat o nouă etapă (a IV-a). în cuplajul disputat pe stadionul „Voința" s-au înregistrat următoarele rezultate : Scînteia — Agerpres 2—1 (2—0) și Sportul — Munca 2—0 (0—0). Celelalte două meciuri au avut loc pe stadionul C.P.B. și s-au încheiat astfel : Combinata Flacăra, România liberă — Scînteia tineretului 3—0 (ne- prezentare) și Elorc — Neuer Weg 4—2 (1—0). în clasament conduce Sportul cu 7 puncte (din 4 meciuri), urmat de Agerpres — 6 puncte (4 meciuri) ; Combinata Flacăra, România liberă — 5 puncte (4 meciuri), Scînteia — 4 puncte (3 meciuri) , Scînteia tineretului — 4 puncte (4 meciuri) -, Neuer Weg, Combinata Informația Bucureștiului-Satul socialist, Elbre (cite două puncte), Munca (zero puncte).Etapa următoare se va desfășura iuni, 16 iulie, după care competiția se va întrerupe (pentru vacanță) pînă la 20 august.
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mașini. A rezolva o dificultate de natură tehnică, intr-un mod mai eficient, a aduce o soluție nouă, a gindi un produs îmbunătățit sînt realități cotidiene la „Elba". Bazindu-mă pe o dezbatere în organizațiile de bază ale întreprinderii, unde a fost discutată, in 1972, disciplina, cu excelente razultate ulteriore, mi-aș permite o mică exagerare : inovatoare la „Electrobanat1 aspect al Ca să fii ceilalți aduci în permanență ceva inedit. Cine sînt acești oameni ?Am cunoscut doi dintre cei mai vestiți inovatori de la „Elba". Ion Mara a împlinit în 24 aprilie chiar 24 de ani de cînd se află în întreprindere. Mi-a făcut impresia unei ființe delicate, cu un aer meditativ, fiind capabil de a trece apoi brusc la concentrarea unui virtuos. Pentru el, problemele tehnice sînt o moștenire de familie. încă bunicul său era un mare meșter, ceasornicar, lăcătuș, mecanic etc. Părinții i-au fost, de ase-

gîndirea a devenit ," un disciplinei, în rind cu trebuie să

menea, muncitori, iar în fabrică a găsit un colectiv de meseriași buni, care s-au ocupat mult de cei mai tineri. Ion Mara își amintește ușor nostalgic de primii ani la „Elba": „Mi-am făcut școala producției lingă niște adevărați artiști. Pe vremea aceea meseria

Pentru un proiectant sau un muncitor de înaltă calificare, capabil de creație tehnică, formația solidă și cunoașterea in amănunt a întregului proces tehnologic sint obligatorii. „Prima inovație am făcut-o abia in urmă cu șaptesprezece ani și

tare", ca să zic așa, al corpurilor de iluminat, bananele astea de neon, tuburile din încăperi, erau prinse în niște lame de metal. Fișele de contact erail rudimentare, ca și contrafișele, se stricau ușor și consumau o cantitate foarte mare de metal ară-

temperament opus lui Mara. Agitat, mereu vrea să spună ceva, să aducă o precizare. „Eu sînt in fabrică abia din 1951, iar Mara mi-a pus trăgătorul in mină". Iată cuvintele unei prietenii de peste două decenii și ale unei colaborări permanente

Inovatorii de la „ELBA"
oa

intra în sînge și se ascuțea în simțuri. Tratamentul termic se aprecia după culoarea oțelului încălzit, din ochi, vă închipuiți dumneavoastră I Proiectele se făceau empiric, bazîndu-se strict pe experiența trului. Acum, lipsește cea mai mică toleranță, nu te nimeni în seamă.„Dura" fusese un singur proiectant, Săbăi- lă, un om foarte priceput, de la care am învățat multe".Ion Mara nu insistă întimplător anilor de

mais- dacăia La

asupra început.

urmărea reducerea consumului de alamă. Acum am trecut de 15. Lucrul cel mai important este însă o invenție: Nou sistemde fișe și de contra- fișe pentru corpuri de iluminat fluorescente. Este vorba de o invenție ce corectează patentul străin. Am realizat-o împreună cu colegul Cinca loan și cu întreg colectivul nostru. în urma recla- mațillor la sistemul vechi". Am văzut eu, mai tirziu, ce era vorba venția lui Ion Sistemul de
Și despre în in- Mara. „conec-

miu. în locul lor. Ion Mara și colegii săi au imaginat material dus ca executat curatețe, terie. L-am dacă nu fusese intimidat de renumele patentului. „Deloc. Nu înțeleg de ce-aș fi fost. Primisem numeroase reclamații și era toarte clar că ceva nu mergea in toată combinația aceea piese metalice, căutat și am ceva nou. Pentru mine era o problemă de producție".Cinca Ioan este un

un corp din plastic, re- dimensiuni, cu mare a- o mică biju- întrebat

de Am găsii

între cei doi. Cinca este avintat și predispus la rememorări cu nuanță artistică. „Din tot ce am făcut aici, m-am îndrăgostit de un candelabru fluorescent, som-ptuos. N-ani să uit niciodată primul pro-dus proiectat, o plafonieră pentru un autobuz, o mică performanță tehnică pentru mine, pe vremea aceea". Ascul- tindu-1. mi-am amintit că omul acesta generos. cu suflet de copil entuziast și bucuros de frumusețea produselor fabricii, era autorul a patrusprezece propuneri de inovații

în numai trei ani, dintre care se aplică peste cincizeci la sută. Este membru de partid și are o bogată activitate politică, in calitate de responsabil . al comisiei organizatorice a comitetului. E bucuros că are urmași în activitatea de proiectare, că a putut forma și el tehnicieni. Elena Csa- sar este un element strălucit, îmi spune, poate să ne • întreacă pe toți.Așa sint oamenii de aici. La fel este, desigur, și Szekereș Ștefan, lăcătuș la atelierul de prototipuri, autorul a șapte puneri de multe aplicate și alții... I-am intr-una din acestui an lucrînd, vi- sînd, bucurindu-se de prietenia lor și cre- zind in posibilitatea de a face mai bine. Aș spune că munca lor este creație adevărată, dacă nu m-aș teme de ușoara emfază a cuvintului. Ion Mara mă prevenise că a Inova înseamnă la „Elba" „o simplă problemă de producție".

pro- inovații. deja, văzut zilele

Aurel-Draqoș 
MUNTEAN!)

Ț
i
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Depunerea unor coroane de floriCu prilejul celei de-a 52-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole, ambasadorul R. P. Mongole la București, Dendeviin Șarav, a depus, marți dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori.In aceeași zi, ambasadorul R. P. Mongole a depus o coroană de flori și la Monumentul lui V. I. Lenin din Capitală. .
Vernisajul expoziției „Cultura 
și învățămîntul in Republica 

Populara Mongolă"„Cultura și invâțămîntul în Republica Populară Mongolă". Sub acest generic, in sala Asociației artiștilor fotografi din Capitală, marți s-a deschis o expoziție documentară, organizată cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.Peste 60 de fotografii, alb-negru și color, înfățișează vizitatorilor aspecte ale vieții științifice, din domeniile ocrotirii sănătății și dezvoltării în- vățămintului, înfloririi culturii mongole contemporane.La vernisajul expoziției au fost prezenți loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști.Au participat membri ai Ambasadei R. P. Mongole la București și alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej au rostit alocuțiuni Ion Ilișiu, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și Dendeviin Șarav, ambasadorul R. P. Mongole la București.

„Muntele comorilor" 
își confirma legenda

Erdenetiin-ovo — „muntele comorilor" — este un nume provenit din străvechi legende și perpetuat pină în zilele noastre, legende in care fabulația se împletește cu realitatea. Este numele unui masiv din aimacul Bulgan care — se povestește — „dăruia" oamenilor tuberoze, mala- chit, lazurit și alte pietre semipre- țioase. Strămoșii locuitorilor de azi ai meleagurilor de la poalele muntelui* urcau adesea pantele abrupte în căutarea pietrelor albăstrii ca a- zurul cerului ori verzi ca frunzișul codrilor.Toponimia s-a dovedit un ghid bun pentru geologi. Din ziua în care roca muntelui a răspuns cu rezonanțe bine știute la izbiturile ciocanelor specialiștilor, Erdenetiin-ovo a intrat definitiv în cîmpul de observație și cercetare al acestora. Astăzi, pe locuri aproape neumblate cu cițiva ani în urmă se întinde un vast șantier de explorări. Versantul dinspre sud al muntelui, acum despădurit, a devenit un furnicar de oameni și mașini ; camioane încărcate cu utilaje, cisterne cu apă înaintează anevoie spre locurile unde căutătorii de comori sapă pentru a da la iveală avuțiile subterane. Vechilor zăcăminte cunoscute de pietre semipre- țioase li s-au adăugat altele și mai valoroase, în special zăcăminte de minereu de cupru și molibden.Se lucrează cu febrilitate, zi și noapte; Primele prospecțiuni au fost făcute in plină iarnă. Pe întinderea de zăpadă, arații din partea locului au ridicat pentru noii ve- niți iurte călduroase. După o perioadă de muncă pregătitoare, dusă fără preget, sondele au pornit să sfredelească în diferite locuri, per- forînd muntele, bucată cu bucată. Pînă acum au fost luate peste 20 000 probe de minereu, care au confirmat că zăcămintele de cupru și molibden de la Erdenetiin-ovo se numără printre cele mai bogate, din lume. Paralel cu săparea de galerii, tuneluri și abataje continuă forările exploratorii in vederea trasării viir toarei configurații a noului bazin minier mongol, care ocupă de pe a- cum un .loc de seamă în planurile economice de perspectivă ale țării. Potrivit acestor planuri, pînă la sfir-
Adunare festivă la Ulan BatorULAN BATOR 10 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a Revoluției populare din Mongolia, la Ulan Bator a avut loc o adunare festivă, la care au participat reprezentanți ai activului de partid și de stat, ai organizațiilor obștești și ai oamenilor muncii. în prezidiul adunării s-au aflat J. Țedenbal,

prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole, alți conducători de partid și de stat.B. Altangeren, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., prim-secretar ai Comitetului municipal de partid Ulan Bator, a prezentat un raport.

șitul actualului cincinal (1971—1975), la Erdenet, în apropierea zăcământului, se va construi un mare și modern combinat de înnobilare a cuprului. Alături, urmează să se înalțe alte întreprinderi industriale cu profil variat: fabrici de materiale de construcție, unități ale industriilor u- șoară, alimentară etc. în ce privește actuala așezare a geologilor, ea se va transforma, nu peste mult timp, într-un Veritabil oraș. Totodată, în planurile constructorilor au fost incluse și alte obiective : o cale ferată, în lungime de 170 kilometri, care va face legătura directă cu principala magistrală feroviară a țării ; modernizarea șoselei de acces care însumează 200 de kilometri ; un canal de aducțiune a apei din rîul Selenga; o linie de transport a curentului e- lectric, necesar unităților de producție și iluminatului public.în curînd va începe construirea combinatul de înnobilare a minereurilor, pilon al centrului industrial de la Erdenet. Deocamdată se execută lucrările pregătitoare în vederea deschiderii șantierului. Sute de tineri, de cele mai diverse profesii, și-au exprimat dorința de a participa la înălțarea noului obiectiv.Erdenetiin-ovo este un exemplu din multe altele oferite de activitatea entuziastă și rodnică a geologilor. categorie profesională care nu exista în Mongolia înainte de revoluție. Echipele „căutătorilor de comori" se mîndresc cu numeroase succese care au îmbogățit patrimoniul resurselor naturale mongole. Numai în ultimii ani au fost depistate importante zăcăminte de fluorură de calciu, aur, cositor, combustibili e- nergetici, materiale de construcții, în cursul actualului plan cincinal va lua sfirșit acțiunea de prospectare a. zăcămîntului de wolfram de la Țagan Daba. Totodafă, s-a intensificat explorarea zăcămîntului de minereu de cositor din raionul Mogo- tin, aimacul Hentei, și de fluorură de calciu de la Har-Airag. în 1972 Volumul lucrărilor de prospectare a crescut cu 36,4 la sută în comparație cu 1970. S-a îmbunătățit organizarea lucrărilor, a crescut productivitatea muncii, datorită adoptării metodelor moderne de foraj, a mecanizării și a altor măsuri de perfecționare a muncii.Pe urmele geologilor au pornit minerii, harnic detașament al clasei muncitoare, a cărui neobosită activitate, desfășurată cu însuflețire, va aduce o contribuție de seamă la dezvoltarea industriei miniere, la ridicarea potențialului industrial al Mongoliei populare, la progresul ei continuu pe calea socialismului.
Gabriela BONDOC
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viața internațională
DUPĂ PRIMA FAZA A CONFERINȚEI

GENERAl-EUROPENE
Convorbiri între conducătorii sovietici

și delegația de partid și guvernamentală
a R. D. Vietnam

ECOURILE INTERNATIONALE SUBLINIAZĂ:

■ Există posibilități certe pentru statornicirea 
securității și cooperării pe continent

b Este necesar să se acționeze intens pentru ca 
declarațiile pozitive să fie confirmate și intărite 
prin fapte

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La Kremlin au început, marți, convorbirile dintre conducătorii sovietici și delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate Vietnam, anunță agenția T.A.S.S. La convorbiri participă, din partea sovietică, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, alte oficialități, iar din partea R. D. Vietnam — Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, Fam Van Dong, primul ministru al guvernului, alte oficialități. După cum menționează a- gențiă T.A.S.S., au fost examinate probleme internaționale actuale, pro-

bleme ale dezvoltării lațiilor de prietenie sovieto-vietnameze.Partea sovietică a în onoarea delegației lor ce Muncesc din Vietnam
și adîncirii teși colaborare

Vizita ministrului educației
și învățămîntului in Algeria

„Realizarea securitâții 
reclamă continuarea 

eforturilor" laVARȘOVIA (Corespondență de Gh. Ciobanu). — „Conferința a ară- fât că pe baza recunoașterii realității politico-teritoriale postbelice este posibil ca toate statele, indiferent de orînduirea și mărimea lor, să adopte măsuri în vederea consolidării continue a securității, înlăturării primejdiei de conflicte pe continentul european și lărgirii colaborării general- europene" — a menționat ministrul de externe al R.P. Polone, S. OLS- ZOWSKI, într-un interviu acordat a- genției P.A.P. „întîlnirea miniștrilor, a. arătat el în continuare, a constituit o etapă importantă in sprijinul creării în Europa a unui sistem de securitate trainică, bazat pe respectarea strictă a principiilor egalității suverane, integrității teritoriale, inviolabilității granițelor existente".„Succesul primei etape a conferinței de Ia Helsinki", „O săptă- mînă istorică", „întîlnire ce a justificat speranțele" sînt cîteva din titlurile articolelor în care presa poloneză comentează încheierea lucrărilor primei faze a conferinței. „TRYBU- NA LUDU". relevă climatul de înțelegere și conlucrare în care s-au desfășurat lucrările, subliniind cerința de a se „continua eforturile pentru a crea cele mai favorabile condiții consolidării securității și colaborării in Europa". Conferința permite constatarea că din dezbaterile europene a dispărut cu desăvîrșire terminologia războiului rece, fiind totodată un e- xemplu elocvent al abordării într-un spirit realist a problemelor aflate agenda de lucru.
„Nu stări euforice, 

ci acțiuni ferme 
ale opiniei publice"

care — fapt nelipsit de importanță — s-a desfășurat într-o atmosferă de sinceră cordialitate".Comentînd rezultatele conferinței, ziarul „l’UNITÂ" arăta că cel mai important dintre acestea este cuprins în scurtul paragraf din comunicatul comun care exprimă hotărîrea guvernelor reprezentate la Helsinki de „a contribui la succesul lucrărilor ulterioare ale conferinței". în mod concret — scrie ziarul — aceasta înseamnă că toate țările interesate considera dezvoltarea coexistenței și colaborării în Europa drept un proces ireversibil — un proces care, firește, nu se poate dezvolta de la sine, fiind nevoie și în viitor de acțiunea fermă a întregii opinii publice. Arătînd că intervențiile celor135 de miniștri de externe au definit perspectivele unui cadru care nu poate să nu fie privit cu speranță și încredere, ziarul „IL POPOLO" remarca, la rîndul său, că întîlnirea de la Helsinki poate să deschidă „o fază cu adevărat nouă în raporturile inter- europene". Avertizînd „împotriva u- nei euforii generale", ziarul „A- VANTI" remarca însă că „rezultatele de piuă acum îndreptățesc doza de optimism cu care sînt privite fazele ulterioare ale conferinței" și exprimă credința că „spiritul de la Helsinki va da roade".

nie. Gliidîndu-se după „orarul" tratatelor și înțelegerilor, trenurile se îndreaptă spre o direcție clară : coexistența pașnică între state cu orînduiri sociale diferite. Astfel, călătoria duce dinspre ghețurile „războiului rece" către o climă mai caldă, care corespunde intereselor a sute de milioane de oameni".
„Prin strădanii permanente 

se poate dezvolta 
încrederea"

pe

R.ROMA (Corespondență de la Bogdan). — Și în rîndul opiniei publice italiene rezultatele primei faze a conferinței europene s-au bucurat de un larg ecou. „Semnificația majoră a intilnirii — scrie ziarul „CORRIERE DELLA SERA" — este că ea a putut să aibă loț, evidențiind, in acest fel, schimbările produse în climatul politic, nu numai pe continentul nostru, ci și, în general, în lume. Conferința a oferit posibilitatea unui amplu schimb de opinii,

ARHIPELAGUL 
BAHAMAS
- STAT

INDEPENDENT

„Posibilitatea 
elaborării în comun 

a hotărîrilor"BERLIN (Corespondență de C. Varvara). — Luni, la sosirea sa capitala R.D.G., ministrul afacerilor externe al R.D.G., OTTO WINZER, a declarat, . printre altele, reprezentanților presei : „Pentru prima oară în istorie, 33 de .miniștri de externe ai statelor europene, precum și cei ai S.U.A. și Canadei, s-au în- tilnil cu scopul de a realiza o înțelegere privind asigurarea unei păci trainice și a unei colaborări multilaterale. Reprezentanții statelor cu orînduiri politice și sociale diferite au avut, firește, diferite poziții inițiale și de aceea au și prezentat propuneri diferiteila această primă dezbatere generală paneuropeană. A fost însă o dezbatere concretă, care a deschis posibilitatea elaborării în comun a hotărîrilor la cea de a doua fază a conferinței pentru securitate".Comentînd rezultatele primei faze a conferinței, „BERLINER ZEITUNG" arată : „Macazul evoluției politice externe este schimbat pe o nouă li-

la în

BONN (Corespondență de la N. S. Stănescu). — Numeroase ziare vest- germane comentează rezultatele conferinței de la Helsinki, considerînd că ea a adus o contribuție importantă la cauza destinderii și păcii pe continentul european. „GENERAL ANZEIGER", care apare în capitala Republicii Federale Germania, scrie, sub titlul „Reacții pozitive după Helsinki", următoarele : „Prima fază a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care s-a încheiat la sfîrșitul săptămînii, a împlinit în mod evident speranțele puse în ea. Oamenii politici din Est și Vest consideră rezultatele intilnirii celor 35 de miniștri ca deosebit de pozitive, în orice caz, se poate trage concluzia că faza a doua a conferinței, care va începe la Geneva la 18 septembrie, poate să ducă rapid la unitate de vederi în problemele concrete".într-un comentariu publicat de cotidianul „FRANKFURTER RUND- SCHAU" se apreciază că „Hotărîtor este faptul că în mod unanim s-a considerai că războiul rece între țări cu orînduiri diferite aduce mai multe pagube decit avantaje. Era necesar să se ajungă la concluzia că lumea s-a schimbat în mod fundamental in ultimul sfert de secol : mijloacele moderne de comunicare au apropiat oamenii și națiunile, ridicarea bunăstării economice nu poate fi asigurată decit pe baza lărgirii relațiilor comerciale și a cooperării industriale- tehnice".La rîndul său, „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" denumește reuniunea de la Helsinki „conferința speranțelor", subliniind că. „în ciuda deosebirilor existente în unele probleme discutate, miniștrii de externe au a- juns la rezultate care dau speranțe că pe continentul nostru există condiții prin a căror fructificare, pe calea unor strădanii permanente, se poate obține treptat încredere reciprocă, cooperare între țările Europei".

NASSAU 10 (Agerpres). — Arhipelagul Bahamas a devenii marți cel mai tînăr stat independent.Ceremonia, care a marcat, formal, sfîrșitul dominației britanice de 300 de ani, s-a desfășurat pe stadionul din Nassau, capitala țării, cu participarea a peste 15 000 de persoane.
•

Insulele
BAHAMAS

FLOKIDA(S.U.A.) ■

Descoperit de Cristofor 
lumb in amil 1492, Bahamas a 
fost, din 1646, o colonie a Marii 
Britanii. In 1964 a obținut drep
tul de a avea un guvern auto
nom cu reprezentanți aleși. Ale
gerile organizate in cursul anu
lui 1972 au confirmat victoria 
liderului Partidului Liberal Pro
gresist, Lynden Oskar Pindling, 
partizan al independenței.

Arhipelagul' Bahamas este 
format din peste 71)0 de insule, 
avțnct 6 "suprafață totală de 
11404 kmp. Cele mai importan
te insule sînt : New Providence, 
unde se află și capitala Nassau, 
Marele Bahama, Marele și Mi
cul Abaco, Inagua, Acklins. 
Populația țării este de 186 000 de 
locuitori, majoritatea, negri — 
urmași ai sclavilor aduși odini
oară din Africa.

Ocupația de bază a locuitori
lor o reprezintă agricultura și 
pescuitul. Industria turismului, 
puternic dezvoltată, este aproa
pe în întregime subordonată ca
pitalurilor străine.

agențiile de presă transmit
L. Brejnev va vizita

Cuba. A§entia T.A.S.S. anunță că, la invitația lui Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cuba,■ prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., va face o vizită în Cuba în decembrie 1973—ianuarie 1974.
Delegația Ministerului E- 

ducației și Învățămîntului 
din România,condusâ de Traian Pop, ministru adjunct, și-a încheiat vizita efectuată în R. D. Germană la invitația ministrului invățămîntu- lui public, Margot Honecker. S-a procedat la un schimb de păreri pe probleme de interes comun privind dezvoltarea invățămîntului în cele două țări. Delegația a fost primită de Lothar Opermann, șeful Secției învățămînt a C.C. al P.S.U.G.

Adunarea Națională a 
Pakistanului a aprobat moțiunea prezentată de guvern prin care acesta cerea împuterniciri speciale pentru recunoașterea de jure a Republicii Bangladesh. Rezoluția adoptată, autorizează guvernul să recunoască Republica Bangladesh „în momentul în care această acțiune va fi în folosul țării".

Lucrările Congresului al 
doilea al Uniunii artiștilor 
plastici bulgari au început 13 Sofia. Sînt prezente delegații din Cehoslovacia, Mongolia, Polonia, R. D. Germană, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. Delegația română este formată din Vida Gheza, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici din Republica Socialistă- România, și Ion Irimescu.

Ministrul de externe al 
Egiptului Mohamed Hassan El Zayyat, a sosit, marți, la Belgrad, pentru o vizită oficială de trei zile, 
la invitația lui Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal • pentru afacerile externe al Iugoslaviei.

0 nouă convenție consu
lară româno-iugosîavă 3 fost parafată Ia Belgrad. Din partea ■română, textul a fost parafat de Gh. Bădescu, directorul Direcției consulare a Ministerului Afacerilor Externe, iar din partea iugoslavă de Reget Giha, șeful Direcției consulare din Secretariatul Federal pentru Afacerile Externe al Iugoslaviei. La ceremonie au fost de față ambasadorul României la Belgrad, Vasile Șandru, și Milan Venisnik, adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe.

Premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coree- 
jțg Kim Ir, a primit delegația guvernamentală economică iugoslavă, condusă de Borisav Jovici. membru al Consiliului Executiv Federal, directorul general al Institutului Federal de Planificare Socială, care se află în vizită la Phenian — informează agenția A.C.T.C.

încheierea convorbirilor 
egipteano-libiene.La Cairo au luat sfîrșit convorbirile dintre președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, și președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moamer El Geddafi, consacrate unor probleme privind proiectata uniune dintre cele două țări.TOKIO 10 (Agerpres). — „Marșul popular pentru pace",, organizat de Consiliul japonez pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen, a pornit din Hiroșima — orașul asupra căruia a fost aruncată prima bombă atomică acum 28 anj — îndreptindu-se Nagasaki.La acest marș iau parte viști ai mișcării pentru pace din Japonia, precum și reprezentanți ai diferitelor organizații pacifiste și ai opiniei publice. După sosirea la Nagasaki, participanții la acest marș vor organiza, la 8 august a.c., o conferință pe tema prohibirii armelor nucleare.

de spreacti-
i

0 adunare solemnă a a- 
vut loc Ia Tirana, cu prileiul celei de-a 30-a aniversări a Armatei Populare a R. P. Albania. Au participat Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al P.M.A., și alți conducători de partid și de stat.

Cu prilejul primei reu
niuni a cabinetului libanez, președintele Suleiman Frangieh, după ce s-a referit la o serie de aspecte ale situației interne, a abordat problema relațiilor cu palestinenii, menționînd că palestinenii „se bucură, în Liban, de aceleași drepturi cu libanezii și se supun acelorași legi ca aceștia". Premierul Ta- kieddine Solh a declarat că guvernul său va acorda o atenție prioritară normalizării relațiilor cu Siria.

Un puternic incendiu a devastat, luni, clădirea Secretariatului Central al guvernului nepalez. Incendiul a distrus in întregime numeroase birouri, între care ale primului ministru și ministrului finanțelor, și importante documente.

MOSCOVA 10 — Corespondentul Agerpres, N. Crețu, transmite : între 7 și 9 iulie, la Moscova a avut loc cea de-a doua întîlnire consultativă internațională pentru pregătirea Congresului mondial al forțelor păcii, la care au participat reprezentanți ai opiniei publice din 78 de țări, precum și reprezentanți a 56 de organizații internaționale.într-un comunicat dat publicității se arată că participanții Ia întîlnire au convenit să convoace Congresul mondial al forțelor iubitoare de pace la începutul lunii octombrie 1973, la Moscova. Congresul este deschis reprezentanților tuturor organizațiilor naționale și internaționale. La întîlnire au fost constituite comisii de lucru care vor examina o serie de probleme ale păcii, printre care coexistența pașnică și securitatea internațională, securitatea și colaborarea în Europa, dezarmarea, eliberarea națională, lupta împotriva colonialismului și rasismului, dezvoltarea și independența economică. O atenție deosebită va fi acordată rolului femeilor și tineretului în edificarea unei societăți bazate pe principiile păcii și echității.In comunicat se relevă că regulile de procedură ale congresului se bazează pe următoarele principii că-
EVOLUȚIA CRIZE! MONETARE OCCIDENTALE

• Lira sterlină cotată sub paritatea normală • Franța nu-și 
va reevalua moneda • Japonia nu va cumpăra dolari pentru 

susținerea cursuluiLONDRA 10 (Agerpres). — Ministrul de finanțe al Marii Britanii, Anthony Barber, a declarat in Camera Comunelor că lira sterlină este cotată, în prezent, sub paritatea normală. „Dacă se iau în considerație criterii obiective, este vorba, fără îndoială, de o devalorizare a monedei britanice", a adăugat Barber. El a menționat că ritmul inflației în Marea Britariie este asemănător celui consemnat in alte state vest-eu- ropene.
★PARIS 10 (Agerpres). — Primul ministru al Franței, Pierre Messmer, a reafirmat, Ja o conferință de presă, că francul nu va fi reevaluat. După opinia sa „responsabilitatea

monedei americanepentru actuala situație monetară nu revine Franței, care nu are nici un motiv să modifice paritatea monedei sale". Primul ministru francez consideră că soluția crizei se află, în principal, „într-o intervenție a Statelor Unite, pentru a-și susține propria monedă".
★TOKIO 10 (Agerpres). — Guvernul și Banca Japoniei nu vor cumpăra dolarii americani de pe piața valutară din Tokio pentru a susține Cursul monedei americane, care scade continuu, a declarat ministrul japonez de finanțe, Kiichi Aichi. O a- semenea măsură — a adăugat el — ar duce la o și mai mare dezordine pe piață.

oferit o masă Partidului ce- și a guvernului R.D. Vietnam. în toastul rostit cu acest prilej, Leonid Brejnev a reafirmat solidaritatea Uniunii Sovietice cu poziția R. D. Vietnam și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud,’ arătînd că U.R.S.S. se pronunță pentru îndeplinirea totală și neabătută a Acordului de Ia Paris de către toate ........primat hotărîrea pe viitor frăția Uniunii SovieticeRăspunzînd, Le în trecut, ca și acum, toate riile revoluției vietnameze strîns legate de solidaritatea și marele sprijin și ajutor din partea popoarelor țărilor socialiste frățești, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor țărilor cărora le sînt scumpe pacea și dreptatea, din partea întregii omeniri progresiste.

părțile. El a ex- de a consolida și dintre popoarele și R. D. Vietnam. Duan a arătat că victo- sînt

COMUNICAT COMUN 
UNGARO-CONGOLEZBUDAPESTA 10 (Agerpres). — în comunicatul comun cu privire la vizita oficială a lui Marien N’Gouabi, președintele Republicii Populare Congo, președintele C.C. al Partidului Congolez al Muncii, în R. P. Ungară, se arată că în cadrul convorbirilor avute cu Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, a fost evidențiată^ evoluția pozitivă a relațiilor de colaborare dintre, cele două țări. Au fost examinate,' totodată, domeniile în care Ungaria poate oferi asistență tehnică și științifică pentru transpunerea in viață a sarcinilor economiei naționale congoleze.Abordind probleme ale situației internaționale, părțile au relevat eu satisfacție schimbările favorabile care au survenit în ultimul timp, constatind că ele contribuie la întărirea păcii, la coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite și la lichidarea focarelor de tensiune care mai există în lume.

GENEVA 10 (Corespondență de la C. Vlad). — La Geneva continuă lucrările sesiunii Consiliului Economic și Social al O.N.U. în cadrul dezbaterilor asupra punctului. „Cooperarea regională", reprezentantul român, Tudor Valeriu, referindu-se la raportul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, a arătat că România acordă o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu țările europene. In conceptul de securitate europea-

lăuzitoare : caracterul deschis, bertatea exprimării părerilor, gul larg, eforturi permanente realizarea unității, năzuința consensul general.A fost instituit un comitet național de pregătire ; el este deschis aderării unor noi participantă.
li- dialo- pentru spreinter-

ALGER 10 (Corespondență de la Mircea S. Ionescu). — în cursul dimineții de marți, tovarășul Paul Nicu- lescu-Mizil, vicepreședinte al “ liului de Miniștri, ministrul ției și învățămintului, care prinde o vizită în Algeria, a însoțit de ministrul algerian vățămîntului superior și
Consi- educa- între- vizitat, al invățămîntului superior și cercetării științifice, Mohamed Seddik Benyâ- hia, și de ambasadorul României la Alger, Ștefan Mihai, șantierul noii universități de științe tehnice din cartierul Bab-Ezzonar al capitalei algeriene.In continuare, tovarășul Paul Ni- culescu-Mizil a avut o convorbire cu Abdelkrim Benmahmoud, ministrul

învățămîntului primar și secundar. Au fost discutate aspecte ale modului de organizare a învățămîntului în cele două țări, evidențiindu-se, in context, posibilitatea dezvoltării colaborării româno-algeriene în acest domeniu, și îndeosebi a schimburilor de experiență.După-amiază, tovarășul Paul Ni- culescu-Mizil a plecat într-o călătorie la Constantine, mare centru economic și universitar al Algeriei.
★Luni seara, oaspetele român a a- sistat la o adunare a studenților din Alger, consacrată pregătirii campaniei de muncă patriotică în cadrul revoluției agrare.

începerea convorbirilor dintre Jănos Kădăr 
și Iosip Broz TitoBELGRAD 10 (Agerpres). — Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a sosit marți la Brioni, pentru o vizită de prietenie în R.S.F. Iugoslavia, la invitația lui Iosip Broz

Tito, președinte al R.S.F.I. și al U- niunii Comuniștilor din Iugoslavia. în aceeași zi, au început convorbiyile dintre Jănos Kădăr și Iosip BiLz Tito.
Ședința Prezidiului R. S. F. Iugoslavia

TOVARĂȘUL MITIA RIBICICI ALES VICEPREȘEDINTE 
AL PREZIDIULUIBELGRAD 10 (Corespondență de la S. Morcovescu). avut loc, sub i ședintelui Iosip dința Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. A fost ales un nou vicepreședinte al prezidiului, în persoana lui Mitia Ribicici, membru al Prezidiului din partea R.S. Slovenia, al cărui mandat va intra în vigoare de la 1 august. Prezidiul a examinat și a- probat desfășurarea pregătirilor pentru conferința țărilor neangajate de la Alger. Delegația care va reprezenta Iugoslavia la Respectiva conferință va fi condusă de președintele Tito.în continuarea lucrărilor, Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe, a prezentat o informare privind lucrările Conferinței de Ia Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa.

. — La Brioni a conducerea pre- Broz Tito,

puțin dezvoltate

șe- Prezidiul a aprobat activitatea delegației iugoslave la această conferință. într-o scurtă alocuțiune, președintele Tito a dat o apreciere pozitivă activității lui Rato Dugonici în funcția de vicepreședinte al prezidiului. El a arătat, totodată, că prezidiul a acționat ca un factor de unitate, ca un colectiv care a justificat existența sa in cadrul sistemului constituțional al Iugoslaviei.

Plenara C.ț. al P.C. 
din. Venezuela

nă, care trebuie edificată cu participarea, pe baze de, egalitate, și ca urmare a eforturilor tuturor statelor continentului — noi includem ca o componentă esențială intensificarea colaborării în diferite domenii și, în primul rînd, în cel economic. Pentru .a se ajunge la realizarea deplină a acestui obiectiv, a arătat vorbitorul, mai sînt necesare noi eforturi și măsuri, care să ducă la Înlăturarea oricăror restricții, discriminări și bariere din calea schimbului liber, reciproc avantajos, de bunuri materiale, la eliminarea divizării continentului în grupări economice- închise.România — ea însăși o țară socialistă in curs de dezvoltare, a declarat în continuare delegatul român, consideră că extinderea colaborării trebuie să aibă drept scop dezvoltarea potențialului fiecărei națiuni, a fiecărui popor, progresul general și, în acest cadru, creșterea accelerată și armonioasă a sectoarelor economice ale statelor mai puțin dezvoltate și să contribuie la reducerea și, in final, la lichidarea decalajelor ce le despart de statele avansate.în încheiere, reprezentantul român a salutat hotărîrea comisiei de a organiza sesiunea sa din 1974 la București.

CARACAS 10 (Agerpres). — Ea Caracas a avut loc Plenara C.C. al Partidului Comunist din Venezuela, în cadrul căreia s-a procedat la o analiză a situației din țară în legătură cu alegerile generale care urmează să aibă loc în luna decembrie, precum și a celor mai importante probleme internaționale.Plenara s-a pronunțat pentru restabilirea, cit mai curînd posibil, a relațiilor dintre Venezuela și Cuba, exprimind, totodată, solidaritatea comuniștilor venezueleni du guvernul Unității Populare din Chile.

SITUAȚIA DIN URUGUAY
• Importante forțe ale armatei și poliției au intervenit pentru dispersarea 
a 50 000 de persoane participante la un marș de protest e Doi studenți au 
fost uciși • Arestarea a 300 de persoane la Montevideo • Poliția a pătruns 

în localul cotidianului "„El Popular"MONTEVIDEO 10 (Agerpres). — După cum transmit agențiile internaționale de presă, la Montevideo importante efective ale armatei și poliției, sprijinite de tancuri, au procedat luni seara., la dispersarea celor 50 000 persoane participante la un marș de protest împotriva dizolvării — la 27 iunie — a parlamentului Uruguayan. Doi studenți au fost uciși de forțele de ordine, iar alte cîteva zeci de persoane au fost rănite.în noaptea de luni spre marți, la Montevideo au fost arestate aproximativ 300 de persoane, printre care o serie de personalități de prim plan din rîndurile opoziției — generalul

Liber Seregni, președintele Comitetului Executiv al coaliției de stingă „Frente Amplio", Cesar Licandro și Pablo Sufriategui, membri ai acestei coaliții, precum și Jose Pedro Cardozo. membru al conducerii Partidului Socialist. Totodată, forțele polițienești au pătruns în localul cotidianului „El Popular", organul partidului comunist, unde au arestat pe unii dintre, colaboratorii ziarului.Comandanții armatei uruguayene au făcut cunoscut, intr-un comunicat de presă, că „forțele armate nu iși vor asuma responsabilități guvernamentale".

BONN 10 (Agerpres). — Partidul Comunist German intenționează să participe la toate alegerile din land- taguri (parlamentele landurilor), precum și la cele comunale, care se vor desfășura în perioada 1974—1975 — se arată într-o declarație dată publicității după reuniunea de la./- Dusseldorf, la care au luat parte' membri ai conducerii P.C. German și secretari ai organizațiilor din landuri. Sarcina comuniștilor vest-ger- mani, se arată in document, este ca la viitoarele alegeri să cucerească noi poziții, în interesul clasei muncitoare. să contribuie la creșterea in continuare a autorității și influenței P.C. German.
P. C. din Belgia 

în apărarea intereselor
oamenilor munciiBRUXELLES 10 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al Partidului Comunist din Belgia a adresat un apel forțelor progresiste și democratice ale țării să-și intensifice lupta pentru apărarea intereselor clasei muncitoare. într-un comunicat dat publicității la Bruxelles, conducerea P.C. din Belgia apreciază că „hotă- rirea luată de guvern cu privire la sporirea prețurilor ca urmare a crizei monetare internaționale demonstrează odată în plus necesitatea și urgența unor măsuri concrete pentru apărarea salariilor oamenilor mun-

Milano. Demonstrație a muncitorilor de la uzinele Alfa Romeo pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață
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