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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorul delegației economice siriene

IERI, LA CONSTANȚA ȘI LA MAMAIA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A VIZITAT OBIECTIVE TURISTICE

Șl COMERCIALE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, și-a consacrat dimi
neața zilei de vineri, 20 iulie, vi
zitării orașului Constanța și a sta
țiunii Mamaia.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost însoțit de to
varășul Vasile Vilcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanța al P.C.R.

Drumul de la stațiunea Neptun 
— cea mai prestigioasă din conste
lația de complexe de odihnă și re- 
creere ce se răsfiră de-a lungul 
plajelor țărmului Mării Negre, în
tre Mangalia și Constanța — stră
bate orașele Eforie-Sud și Nord, 
care acum, în plin sezon, cunosc 
afluxul de turiști români și străini. 
La trecerea prin aceste stațiuni, ca 
și prin comunele „23 August", 
Tuzla, Agigea, mii de oameni sa
lută cu multă bucurie pe secreta
rul general al partidului, aplau- 
dînd, făcînd semne prietenești.

Primul popas pe itinerarul vizi
tei se face la Constanța, pe fa
leză, în dreptul portului turistic 
Tomis.

Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este intîmpinat de edilii județului, 
de reprezentanții municipiului.

De la portul Tomjs se merge 
de-a lungul bulevardelor orașului 
Constanța, ce oferă imaginea tine
reții acestui municipiu, care, în 
anii din urmă, a cunoscut o pro
digioasă dezvoltare, determinată 
atît de vocația sa maritimă și in
dustrială, cit și de cea turistică, 
pretutindeni fiind vizibile semne
le unei variate activități t arterele 
centrale pline de lume sînt stră
juite de nenumărate magazine ; 
noi cartiere, ce conferă largi di
mensiuni vechii urbe, în jurul că
rora s-au înălțat puternice indus
trii, pe prim plan situîndu-se ac
tualul port și șantierul naval des
tinat construcției de mineraliere, 
petroliere și cargouri de mare to
naj _ obiective vizitate cu puține 
zile in urmă de secretarul general 
al partidului, care a analizat la 
fața locului stadiul actual al lu
crărilor de pe acest important 
șantier al cincinalului.

Salutat cu entuziasm de mulți
mea de constănțeni și turiști, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu par
curge străzile orașului îndreptîn- 
du-se spre stațiunea Mamaia. De-a 
lungul falezei se desfășoară pano
ramic un adevărat orășel al va
canței, alcătuit din nenumărate ho
teluri, .complexe turistice, magazi
ne. Aceeași panoramă a construc
țiilor pitorești, cu jocuri de linii 

volutne neașteptate, care repre
zintă o „carte de vizită" grăitoare 
a capacității și măiestriei construc
torilor și arhitecților români, se 
înfățișează de cealaltă parte a sta
țiunii, de-a lungul drumului ce o 
desparte de lacul Siut-Ghiol.

Replică a edificiilor moderne din 
Mamaia, satul de vacanță Con
stanța a reunit cele mai reprezen
tative stiluri ale construcțiilor ță
rănești din diferite județe ale ță

rii. oferind sintetic, sub forma unui 
veritabil muzeu al satului, imagi
nea atît de bogată a artei popu
lare, proprie meleagurilor româ
nești. în acest loc, la hotarul dintre 
Constanța și stațiunea Mamaia, pe 
malul lacului Tăbăcăriei, unde este 
în curs de a fi creată de mîna 
omului o microdeltă — rezervație

a faunei și florei danubiene la 
îngemănarea fluviului cu marea — 
au fost înălțate, sub egida edili
lor orașului, de către cooperația 
de consum din 29 de județe ale 
țării, hanuri și case de popas, ma
gazine de artizanat și alte dife
rite complexe, găzduite în con
strucții originale, specifice arhitec
turii populare din principalele zone 
folclorice ale țării.

Oprindu-se în mijlocul acestui 
„sat al satelor românești", tova
rășul Nicolae Ceaușescu a vizitat 
două din construcții, interesîn- 
du-se de modul cum a fost con
cepută destinația complexelor de 
servire și agrement pentru turiști, 
în ce măsură ele oferă un con
tact cît mai direct cu faima artei 
noastre populare, a bucătăriei ro
mânești, cu atît mai mult, cu. cît 
fiecare dintre ele a fost conceput 
ca un mesager al tradițiilor fol
clorice și gastronomice ale zonei 
respective.

în continuare, un alt popas ,1a 
„Casa argeșeană", loc de recreere, 
dar, în același timp, prilej pen
tru ( turistul străin de a pleca de 
aici cu amintiri ce te îmbie sub 
forma scoarțelor, țesăturilor, olă- 
riei și ciopliturilor în lemn.

Secretarul general este informat 
despre preocuparea gazdelor de a 
menține permanent specificul fie
cărui complex, în funcție de ju
dețul pe care îl reprezintă, după 
tradițiile și obiceiurile locului.

Prezența conducătorului partidu
lui și statului nostru polarizează 
atenția miilor de turiști ce animă 
acest saț al vacanțelor. Mulți do
resc să strîngă mîna tovarășului 
Nicolae ■ Ceaușescu, să-i adreseze 
cuvinte de bun venit, să imortali
zeze pe peliculă acest moment al 
întilnirii cu conducătorul partidu
lui și statului nostru.

Din această zonă a orașului Con
stanța, unde numele noilor car

tiere amintesc pe cel al străvechii 
cetăți Tomis, secretarul general al 
partidului se îndreaptă spre cel 
mai nou magazin universal, un e- 
dificiu comercial de patru etaje, 
cu o suprafață utilă de peste 8 500 
mp, dat în folosință cu trei săptă- 
mîni în urmă.

La ora prînzului, cînd se vizi
tează magazinul, acesta este arhi
plin. De dimineață pînă seara, 
neîntrerupt, zeci de mii de cum
părători găsesc tot ce au nevoie, 
produsele fiind expuse și oferite 
spre vînzare după cele mai mo
derne și rapide forme de comerț.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu vii aplauze, oamenii îi 
ies în întîmpinare cu bucurie, ex- 
primînd deplina lor satisfacție pen
tru faptul că secretarul general a 
venit în mijlocul lor, interesîndu-se 
de condițiile de viață, de modul 
cdm este asigurată buna aprovi
zionare.

Vizitînd diferitele raioane, discu- 
tînd cu factorii de răspundere ai 
comerțului local, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază concepția 
funcțională a noului magazin uni
versal, modul de prezentare și des
facere a produselor, Strădania de a 
exista permanent un fond de mar
fă bogat, corespunzător'posibilită
ților largi pe care le oferă indus
tria și agricultura țării noastre.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a oferit edililor jude
țului concluzii mobilizatoare în ce 
privește direcțiile spre care trebuie 
concentrate pe mai departe preo
cupările lor în vederea valorifică
rii mai depline a investițiilor pe 
care le-a necesitat crearea stațiu
nilor, a posibilităților pe care le 
oferă în general litoralul, păntru 
ridicarea eficienței întregii activi
tăți economice a turismului.

Adrian IONESCU 
Dumitru MÎNDRdlU
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Oameni 

de s e a m ă 

ai societății

noastre

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
vineri după-amiază. in stațiunea 
Neptun, pe Mohamed Imadi, minis
trul economiei și comerțului exterior, 
conducătorul delegației economice 
siriene, care ne vizitează țara. Oas
petele a fost insoțit de ambasadorul 
Siriei la București. Souheil Ghazzi.

La întrevedere a participat tovară
șul Ion Pățan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
avut un schimb de vederi cu minis
trul sirian în probleme actuale și de 
perspectivă ale relațiilor economice 
bilaterale. Convorbirea a pus în evi
dență dorința comună de a impulsio
na schimburile comerciale, colabora
rea și cooperarea economică, tehnico- 
științifică, precum și în alto domenii, 
folosindu-se mai eficient posibilită
țile pe care le oferă economiile celor 
două țări. în această ordine de idei, 
s-a apreciat că vizita oaspeților și dis
cuțiile purtate au permis o mai bună 

Conducătorii grupului
în după-amiaza zilei de 20 iulie, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Giovanni Agnelli, președintele 
consiliului de administrație al 
grupului industrial „F.I.A.T.", însoțit 
de Nicolo Gioia, director general.

La întrevedere au participat tova
rășii loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini grele.

cunoaștere a căilor de extindere și 
diversificare a relațiilor economice 
în ansamblul lor, în interesul și avan
tajul reciproc, al înțelegerii și coope
rării internaționale.

în cadrul întilnirii au fost abordate, 
de asemenea, probleme actuale ale 
vieții internaționale. îndeosebi cele 
referitoare la edificarea securității eu
ropene și la soluționarea. pe cale paș
nică, a situației din Orientul Apro
piat.

Conducătorul delegației a arătat 
că-i revine plăcuta însărcinare de a 
transmite urările de sănătate și feri
cire adresate președintelui Nicolae 
Ceaușescu de președintele Siriei, ge
neral Hafez Al Assad, precum și de 
prosperitate pentru poporul român.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate, președintele Consiliului de 
Stat a adresat președintelui Hafez Al 
Assad un cordial salut și cele mat 
bune urări de progres și bunăstare 
poporului sirian.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

industrial „F.I.A.T."
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu' s-a 
întreținut cordial cu oaspeții asupra 
unor probleme privind cooperarea 
dintre întreprinderile specializate ro
mânești și uzinele „F.I.A.T.". în cursul 
convorbirii s-a subliniat interesul 
reciproc pentru promovarea cooperă
rii în domeniul construcțiilor de ma
șini. pentru valorificarea largilor po
sibilități existente în acest sens.

O problemă la ordinea zilei, în dezbaterea

comuniștilor din toate unitățile economice

■OLOSIREA RAȚIONALA
A FORȚEI DE MUNCĂ

Înfăptuirea amplului program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, adoptat de Con
gresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, realizarea înain
te de termen și la un nivel calitativ 
și de eficiență superior a planului 
cincinal impun, ca o cerință esen
țială, utilizarea judicioasă a poten
țialului uman în fiecare întreprin
dere și unitate economică. „Proble
ma asigurării cadrelor și a califi
cării lor, a folosirii raționale a for
ței de muncă și a disciplinei în 
producție — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este o proble
mă deosebit de importantă ; vom 
merge într-un ritm și mai rapid 
înainte în economie numai în mă
sura în care vom ști să rezolvăm 
în mod just și operativ această pro
blemă". Tocmai pornind de la a- 
ceastă cerință majoră, conducerea 
partidului nostru a hotărît ca pro
blema utilizării eficiente a forței de 
muncă să fie analizată și dezbătută
— ,pe baza unei tematici orientative
— în adunările generale ordinare 
deschise ale organizațiilor de partid 
din întreprinderi și unități economi
ce, ce vor avea loc în lunile iulie- 
august a.c.

Partidul și statul nostru au tradus 
în viață, de-a lungul anilor, un vast

program de pregătire a cadrelor ne
cesare tuturor sectoarelor de acti
vitate. în perioada construcției so
cialiste s-au format sute de mii de 
cadre, au avut loc importante mu
tații în structura și calitatea forței 
de muncă, s-a realizat o judicioasă 

’distribuire teritoriala și pe ramuri a 
acesteia, a crescut nivelul profesio-, 
nai, tehnic și cultural al oamenilor 
muncii, a sporit numărul și ponde
rea muncitorilor calificați, a cadre
lor tehnice și economice cu studii 
medii și superioare de specialitate. 
După cum se știe, în ultimul timp 
au fost adoptate noi măsuri pe linia 
îmbunătățirii sistemului de pregă
tire a cadrelor, pentru lărgirea ori
zontului profesional, științific, teh
nic și de cultură generală al tuturor 
salariaților, în conformitate cu ce
rințele producției moderne. Au fost 
luate, totodată, măsuri de însemnă
tate deosebită pentru perfecționarea 
în continuare a conducerii și organi
zării vieții economico-sociale, care 
au determinat o mai judicioasă dis
tribuire a cadrelor tehnice și de spe
cialitate pe toate treptele organiza
torice, reducerea aparatului funcțio- 
năresc-administrativ, asigurîndu-se 
valorificarea mai rațională a poten
țialului de muncă al țării în sco

AU APĂRUT:

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 18 -19 iunie 1973 

cu privire la dezvoltarea și perfecționarea 
învățămîntului

★

Hotărîrea Plenarei C. C. al P. C. R. din 18-19 
iunie 1973 cu privire la dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului în Republica Socialistă 

România
EDITURA POLITICĂ

pul sporirii mai rapide a avuției na
ționale.

Dar, așa cum apreciază conduce
rea partidului, cu toate progresele 
înregistrate, continuă să persiste o 
serie de neajunsuri în domeniul ti- 
tilizării resurselor umane de care 
dispunem. Organele și organizațiile 
de partid, consiliile și comitetele 
oamenilor muncii nu au urmărit în
totdeauna, cu întreaga răspundere, 
asigurarea, formarea și perfecționa
rea pregătirii cadrelor necesare u- 
nităților respective, în strînsă con
cordanță cu cerințele producției, nu 
au acționat energic pentru folosirea 
completă a timpului de muncă, în
tăririi disciplinei socialiste a mun
cii ; în unele întreprinderi nu s-a 
acordat atenția cuvenită dimensio
nării corespunzătoare a proporției 
personalului neproductiv în totalul 
salariaților, ceea ce a avut influeh- 
țe negative asupra atragerii unui 
număr tot mai mare de oameni |ai 
muncii în activitatea direct produc
tivă, creatoare de venit național.

întrucit utilizarea maximă a po
tențialului productiv constituie una 
din căile principale ale sporirii vo
lumului producției, economisirii u- 
nor importante fonduri de investiții, 
ale ridicării eficienței întregii acti
vități economice, este necesar ca 
atît expunerile, cît și dezbaterile 
din adunările generale ale organi
zațiilor de partid să concentreze a- 
tenția participanților asupra măsu
rilor politice, tehnice și organizato
rice; ce trebuie stabilite pentru iden
tificarea rezervelor de forță de 
muncă necesare acoperirii tuturor 
capacităților de producție, generali
zării schimbului II și extinderii 
schimbului III, asigurării unei asis
tențe tehnice corespunzătoare în 
toate schimburile. Asigurarea forței 
de muncă pentru asemenea cerințe 
trebuie să se realizeze prin pregăti
rea de noi muncitori, examinarea în 
continuare a gradului de ocupare a 
fiecărui salariat, extinderea zonelor 
de servire a mașinilor și utilaje
lor de către un muncitor, califica
rea urgentă a personalului trecut în 
producție, ca urmare a aplicării 
normelor unitare de structură,, redi- 
mensionarea raportului existent în
tre muncitorii de oază și cei auxi
liari ș.a.

Firește, dezbaterea tuturor acestor 
probleme în adunările generale tre-

(Continuare în pag. a Il-a)

Lumina griului&

• Mireasma griului se face simțită in Bucureștii veri- 
Ilor noastre deindată ce piere din văzduh frageda mi

reasmă a teilor cu flori de ceară. Orașul care a trăit 
. suavul spectacol al legănării teilor și care și-a reme- 
Imorat vremurile în care domnițe cu trup de floare 

se lăsau ninse de policandrele teilor zvelți se scu
tură brusc de nălucile pilpiitoare și iși trăiește di
namic, stenic, virsta la care 

! Diminețile sînt martore 
ale drumurilor spre uneltele 
muncii in care oamenii., stă- 

Î pinii și slujitorii cetății în
cep o nouă zi fără a avea 
răgazul să urmărească me
canica subtilă a arcuirii

I crengilor, dar inregistrind-o pe
O nouă zi.

Miroase a benzină încinsă, a

i uleiuri arse. A var și a sticlă topită. Vegetații de ca
bluri, mașini cu gheare și cupe excavatoare, roți de 
uriașe dimensiuni, populează peisaje despre care sîn-

Item încredințați că omul le va modifica.
Și totuși...

E o lumină care șterge pe neașteptate hotarele

1 orașului și care lasă cîmpul să curgă — fluid — pe 
marile bulevarde, inundind cu aur culorile încețoșate 
de ploi ale caselor „roase" de trăitul în ele, ca supla

Lcupă de vin... E lumina griului I Zidarii veniți de la 
țară o zăresc primii, de acolo din vîrful schelelor. O

a ajuns. A bărbăției.

frunze ale inimii.

piatră despicată și a

caresimt cu ochii, cu nările, cu dinții. E lumina din 
și ei pare că s-au ivit pe lume, lumină primordială, 
amețitor rotită in bolți de curcubeu.

Și sint clipe in care smoala topită, gudronul, 
bidul, fierul înverzit de umezeală, automobilele 
bițioase, trenurile nu 
rea luminii griului.

E suficient să treacă

izbutesc să contracareze

car- 
am- 

mie-

pe stradă un camion cu 
nouă pentru ca 
parte din spaimele 
să nu se mai. încerce, 
gindim că poporul acesta de 
arhitec.ți ai bobului de priu. 
greu încercat prin milenii 
de vicisitudini de tot felul, 

'poate găsi in sine resursele bătăliei cu acele feno
mene ce primejduiesc liniștea, aerul, puritatea plan
telor și a apelor.

Niciodată îngenuncheat, cu fruntea numai asupra 
uneltelor coborîtă. el. poporul, a știut, să facă din 
lumina griului un leagăn sflnt al existenței noastre. 

Lumina griului, lumina speranței...
Vara a. cucerit orașul.
Grădinile...
Casele.
Și noi păstrăm lumina griului pe chipurile noas

tre și o facem să rodească in tot ce năzuim...

PICĂTURĂ M

pline 
măcar o 

poluării 
Ne

Gheorghe TOMOZEI
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ultimele 
de apă, 

con-

Urmărire

Căuta

I „Carpații
I din Grădina
j botanică
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I

Pentru perioada de, practică, 
studenfii de la Facultatea de 
biologie din București și-au 
propus, nici mai mult, nici mai 
puțin decit... reconstituirea 
munților Carpați. Firește, la 
scară redusă. Este vorba de 
lanțul miniatural al Carpaților 
de la Grădina botanică din Ca- 
pitală, modelat cu mai multă 
vreme în urmă, căruia, acum, 
după o perioadă necesară ta- 
sării terenului, i se dă forma 
finală. Studenții fac 
retușuri' cursurilor 
așază pietre potrivite cu .... 
figurația fiecărui pisc in parte, 
astfel incit să se obțină o ima
gine aidoma fiecărui lanț mun
tos. In toamnă urmează să în
ceapă și plantarea pe „munți" 
a elementelor floristice caracte
ristice fiecărui masiv din Car
pați, Grădina botanică din Ca
pitală imbogățindu-se astfel cu 
un obiectiv de real interes 
pentru vizitatori.

în noapte
într-una din nopțile trecute, 

tractorul 41-B-4586, proprieta
tea uzinei „Autobuzul", condus 
de tractoristul Marin 
înainta în zig-zag pe 
Giurgiului din Capitală, 
pajul auto al miliției, 
din plutonierii majori 
Aevoaiei.și Vasile Cîrjan, 
făcut semn să oprească, 
insă a intrat pe una din stră
zile laterale, unde spera să i 
se piardă urma. La un mo
ment dat, în timpul uneia din 
manevrele bruște efectuate de 
tractorist pentru a scăpa de ur
mărire, un pasager, Uie Florea, 
muncitor la uzina amintită, a 
căzut din cabină, . fiind grav 
accidentat. Dar M.S. și-a con
tinuat drumul ca și cind nimic 
nu s-ar fi întîmplat. în cele 
din urmă a fost obligat să tra
gă pe dreapta. La controlul 
care a urmat s-a constatat că 
âtît el, cit și însoțitorul 
erau în stare de ebrietate.

Sotrin, 
Șoseaua 

Edhi- 
format 
Marin 

i-a 
M.S.

incendiul cu
•S K' K ’1

luminarea
Ion Minușiu, din satul Valea 

Izvorului, comuna Livezile 
(Mehedinți), a aprins intr-o 
noapte o 'luminare șt a intrat 
cu ea in grajdul din apropie
rea casei. Voia să vadă — 
el — dacă cloșca a scos 
Din una-din alta a uitat 
de luminare. Rezultatul ? 
citeva ore grajdul a fost mis
tuit de flăcări. Focul s-a extins 
cu repeziciune și la casa veci
nului. Numai prin intervenția 
promptă a formației de pom
pieri voluntari din comună in
cendiul a fost localizat.

zice

Confuzie
| păgubitoare

La ferma Novăcești, de la 
Cooperativa agricolă de produc
ție Păunești (Vrancea). se pre
gătea stropitul viei. Inginerul 
Ion Marin l-a lăsat să se ocupe 
de această treabă pe ajutorul 
șău, cooperatorul Gheorghe Pă- 
trășcanu. Acesta primise indi
cația ca în soluția de sulfat de 
cupru să dizolve și sulf pentru, 
prevenirea făinării și mucega
iului. Gh, P., nefiind bine in
struit, a confundat sulful cu 
erbicidul 24-D și... 11 ha de viță 
de vie au fost distruse. Planta
ția se va reface foarte greu, 
abia în anii viitori. După cum 
tot așa de greu se vor reface 
și cei vinovați de această ne
glijență.

șantierul 
Săvinești 

intr-o 
alcool 

de pe
ls stri- 
Otrava 
efectul. 

Ion

Petrecere 
cu... otravă 
t

Trei paznici de la 
hr. 2 construcții
(Neamț) au făcut rost, 
noapte, de o sticlă cu 
metilic și, cum- un pic 
trecere și-au zis că nu 
că, au început să bea. 
n-a întîrziat să-și facă 
A doua zi, unul dintre ei. 
Șotea, prezentind semne de in
toxicare, a fost, internat la spi
tal. Cu toate îngrijirile acor- 
date însă, el n-a mai putut 
salvat.

Tabără 
plutitoare

Zi

o-Organizatorii vacanței din 
.rașul Orșova au ținut să facă 
elevilor și. pionierilor din loca
litate o surpriză : au pregătit 
din vreme, pe vasul „Alba Iu- 
lia“, o tabără plutitoare. Ampla
sată pe lacul din apropierea 
orașului, această inedită tabără 
,Va găzdui, în opt serii, peste 450 
de elevi și școlari. Organizați in 
cercuri pe profiluri, ei vor avea 
aici toate condițiile necesare 
pentru a-și îmbogăți, pe baza 
unor cercetări și observații pro
prii, cunoștințele din domeniul 
științelor naturii, beneficiind 
totodată și de o binevenită 
„cură marină".

Rubrică redactată de
Dumitru T8RCOB
Gheorqhe DAVID 
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Șl POLITICĂ A TOVARĂȘELOR NOASTRE DE MUNCĂ
Cele mai harnice 

și destoinice femei 
- primite în partid. 
La întreprinderea pentru 
industria de bumbac din 
Capitală, femeile repre
zintă 75 la sută din noii 
membri primiți în partid de 
la începutul anului. Recent, 
pentru a asigura intensifi
carea acțiunilor de educație, 
comuniste cu o bogată ex
periență politică și profe
sională au fost repartizate 
pe lingă muncitoarele care 
și-au exprimat dorința de a 
fi primite în rîndurile par
tidului.

Ținînd seama de specifi
cul întreprinderii, și la fa
brica de incălțăminte „Dîm
bovița" preocuparea pentru 
primirea muncitoarelor în 
partid se împletește cu 
grija pentru formarea lor 
politică și profesională. 
Ca urmare, 21 de femei- 
maiștri conduc astăzi pro
cese de producție complexe, 
iar atragerea altora în con
siliile de control muncito
resc, în comisiile pe dome
nii, în diferite colective de 
studiu și analiză le-a dez
voltat spiritul de inițiativă, 
responsabilitatea politică. 
Comitetul de partid al sec
torului 5 — în raza căruia 
se află întreprinderile amin
tite — a analizat recent, în- 
tr-o ședință de secretariat, 
preocuparea organizațiilor 
de partid pentru primirea 
in rîndurile lor a celor mai 
înaintate femei, pentru pro
movarea acestora în func
ție de pregătire și aptitu-

dini, pentru soluționarea cu 
mai multă grijă și prompti
tudine a problemelor speci
fice profesionale și sociale.

Maria BABO1AN

tul municipal al femeilor a 
constituit echipe formale 
din gospodine, care au in 
grijă leagănul de copii, că
minul de bătrini etc.

Cu competentă și 
înalt spirit de răs
pundere civică. ° 
analiză făcută de Comi
tetul județean de partid Ti
miș, în lumina prevederilor 
hotăririlor recentei Plenare 
a C.C. al P.C.R. cu privire 
la creșterea rolului femeii 
în viața economică, politică 
și socială a țării, s-a soldat, 
printre alte măsuri, și cu 
aceea de a pune în fața tu
turor organizațiilor de par
tid sarcina antrenării unui 
număr mai mare de femei 
— de toate categoriile și 
profesiile — la activitatea 
de control obștesc. în mo
mentul de față femeile re
prezintă peste 60 la sută din 
cei 1 536 de membri ai e- 
chipelor de control obștesc 
din municipiul Timișoara. 
Cele 10 echipe de control 
obștesc de, la fabrica de 
ciorapi, cele 4 echipe de la 
fabrica de țigarete, alcă
tuite numai din femei, sau 
cele de la „Industria linii" 
contribuie, prin exigența 
dovedită și sugestiile valo
roase
nătățirea 
merț, în 
Totodată, 
fica mai 
potențial
țiativă al femeilor, comite-

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

Educateure ale ti
neretului. Aceasta este 
principala sarcină pol'ti-

preciate, de altfel, în în
treaga uzină. Un „sfat al 
secției", alcătuit ad-hoc din 
membrii biroului organiza
ției de bază, bărbați și fe
mei. pune în discuție, ori 
de cite ori bunul mers al 
secției o cere, pe cei care 
nesocotesc timpul de lucru, 
manifestă dezinteres în în
deplinirea îndatoririlor. 
Pentru tinerii din secție se 
organizează cu regularitate 
întilniri cu medici, juriști,

îmbogăfirea cu
noștințelor prolesio- 
nal@ a'e ^eme^or> îmbu
nătățirea permanentă a ac
tivității productive se si
tuează pe primul plan al 
preocupărilor comisiilor de 
femei din întreprinderile 
județului Covăsna. O ini
țiativă inedită s-a dovedit 
a fi — la uzinele textile 
„Oltul" din Sfintu-Gheor-

concursul a cuprins și în
trebări cu asemenea carac
ter. întrucit concursul s-a 
bucurat de o participare 
masivă și a evidențiat con
cluzii interesante, organele 
locale de partid au hotărit 
organizarea unor astfel de 
concursuri în toate între
prinderile din județ.

TUMORI Geza
corespondentul „Scînteii

INFORMAȚII
9

obiectivele ridicate — creșa, 
brutăria din satul Baloșani 
— s-ar putea chiar trece 
inscripția : „Realizat în în
tregime de femei". La Ste
jari, 48 de cercuri de cultu
ră și educație socialistă sînt 
conduse de 
tatea cadre 
odată, pe 
cultural iși 
vitatea numeroase 
de artizanat, de artă culi
nară, de creștere a păsări
lor, a viermilor de mătase 
etc., Ia care participă cu 
gularitate, săptămină 
săptămînă, peste 400 de 
mei.

femei, majori- 
didactice ; tot- 
lîngă căminul 

desfășoară acti- 
cercuri

re
de 

fe-

din activitatea organizațiilor de partid
Aurel TEODORESCU 
primarul comunei Stejari, 
județul Gorj

formulate, la imbu- 
activității în co- 
unitățile sanitare, 
pentru a valori- 
bine importantul 

de energie și ini-

că, încredințată de or
ganizația de partid din 
secția sculărie a Uzinei 
de utilaj petrolier Tir
goviște celor 34 de fe
mei — în majoritate mem
bre de partid — care lu
crează aici. Acțiunile. între
prinse, sub îndrumarea or
ganizației de bază, vizează 
sprijinirea tuturor tinerilor 
în însușirea temeinică a 
meseriei, în îmbogățirea 
permanentă a nivelului de 
cunoștințe politice șiK de 
cultură generală. Unul din 
cele mai eficiente mijloace 
de înrîurire, de combatere 
a atitudinilor retrograde s-a 
dovedit a fi brigada artis
tică de agitație a secției, 
ale cărei programe sînt a-

profesori, oameni de știin
ță. activiști de partid. Fe
meile. recunoscute pentru 
spiritul lor de ordine și 
bună gospodărire, acțio- 
nind ca agitatori, au mo
bilizat întregul colectiv în 
aplicarea cunoscutei ini
țiative „Să lucrăm cel pu
țin o zi pe trimestru cu 
materiale economisite", 
secția ocupind un loc frun
taș. Totodată, în acțiunea 
de stringere și valorificare 
a fierului vechi, de la în
ceputul anului și pînă in 
prezent, membrii • secției 
au predat turnătoriei 
tone.

15

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii

ghe, unde peste 80 la sută 
din angajați sint femei — 
organizarea unui concurs 
„Cine știe ciștigă"... prin 
corespondență. întrebările 
s-au referit la probleme 
majore ale producției: plan, 
modalități 
intensivă 
materiilor 
rialelor, de reducere a ab
sențelor nemotivate, de va
lorificare a unor resurse in
terne, realizarea de econo
mii. Urmărind stimularea 
participării active a femei
lor la soluționarea proble
melor pe care le implică 
realizarea cincinalului îna
inte de termen, dar și evi
dențierea unor posibilități 
prin care să fie înlesnită 
îndeplinirea îndatoririlor lor 
casnice, de soții și mame —

de utilizare mai 
a mașinilor, a 
prime și mate-

Pcsrtâciparecs gos
podinelor de Io sote 
ici activitatea ob
ștească constituie unul 
din obiectivele importante 
ale muncii politico-educati
ve de masă desfășurate de 
comitetul de partid din co
muna Stejari, județul Gorj. 
Din lucrările în valoare de 
aproape 3,5 milioane lei, 
realizate anul trecut prin 
munca patriotică a cetățe
nilor — care i-au situat pe 
stejăreni pe locul I pe țară 
în întrecerea dintre comu
ne, fiindu-le decernat „Or
dinul Muncii" clasa I — mai 
bine de 2 milioane repre
zintă contribuția femeilor. 
Pe frontispiciul unora din

„Rolul femeii în 
familie și societatea 
socialistă" efite. tema 

lectoratului organizat în 
cadrul Fabricii de confecții 
din Focșani. „Ne-am pro
pus un asemenea lectorat
— ne informa tovarășa 
Alexandrina Mocanu, secre
tara comitetului de partid
— deoarece din cei peste 
4 700 de salariați ai fa
bricii, aproape 4100 sînt 
femei, a căror vîrstă medie 
nu -depășește 28 de ani. 
Expunerile, organizate lu
nar pe secții, întîlnirile in 
cadrul cărora cadre compe
tente, de' diverse speciali
tăți, dau răspunsuri la în
trebările puse de salaria
te, dezbaterile libere sint 
citeva din formele de atra
gere a muncitoarelor la a- 
bordarea diferitelor teme 
de educație politică, socială

și profesională. întreaga ac
tivitate a lectoratului se 
desfășoară sub directa în
drumare a organizațiilor de 
partid. Asigurăm astfel 
popularizarea, cunoașterea 
și aplicarea hotăririlor par
tidului, dezbaterea îndato
ririlor ce revin femeilor in 
fiecare colectiv de muncă, 
ca și a obiectivelor între
cerii socialiste consacra
te îndeplinirii cincinalului 
înainte de termen, Ie aju
tăm, totodată, să-și exerci
te la un nivel mai 
rolul ce le revine in 
tate și familie".

Munca stăruitoare 
ducare a femeilor, desfășu
rată prin cele, mai variate 
mijloace ale muncii politice 
de masă, iși demonstrează 
zi de zi eficiența : comunis
tele din fabrică au fost cele 
care au lansat și generali
zat în toate secțiile acțiu
nile „Calitatea produselor — 
o problemă de conștiință, 
demnitate și patriotism", 
„Să trăim și să muncim în 
chip comunist", „Maistrul și 
ajutorul de maistru cu cele 
mai bune rezultate", „Cin
cinalul în patru ani". Re
zultatele practice ale aces
tei susținute activități 
educație, de valorificare 
capacității creatoare și 
muncă a femeilor sint 
preciabile ; colectivul Fa
bricii de confecții din Foc
șani, format în majoritate 
covirșitoare din femei, de- 
pășindu-și lună de lună pla
nul, a cîștigat un avans de 
6 luni în întrecerea pentru 
realizarea cincinalului îna
inte de termen.

înalt 
socie-

de e-

de
a 

de 
a-

lon N1STOR
corespondentul „Scînteii

Legea nu se cunoaște
//din auzite"

Ca să respecți și să aplici legile 
trebuie sâ le cunoști. Ca să le cu
noști trebuie să le studiezi. Nu este 
nimic nou in aceste remarci. Noi 
sint, in schimb, multiplele preocu
pări și soluțr găsite, adoptate și ge
neralizate in activitatea de stat, pen
tru asigurarea însușirii temeinice și 
în mod operativ a prevederilor le
gale. Există un adagiu după care 
'nici un cetățean nu se poate pre
vala de necunoașterea legii. - • 
deci 
care cetățean subiect de drept cu
noaște legea. Fără acest principiu 
orice sistem de drept ar deveni in
aplicabil. în statul nostru, această 
premisă nu reprezintă un cifru al 
construcțiilor juridice, ci o sarcină de 
stat transformată în realitate vie.

Niciodată in istoria dreptului nostru 
nu a existat un sistem atît de per
fecționat de difuzare, propagare și 
evidență a legislației, accesibil ori
cui. Evităm comparațiile, dar nu 
multe state se pot mindri cu metode 
atît de eficiente și de suple care să 
asigure legătura dintre legiuitor 
subiectul normei legiferate.

Există pînă și un act normativ — 
Decretul nr. 468/1971 — care regle
mentează unele măsuri de îmbună
tățire a activității de aplicare și 
popularizare a legislației. In cuprin
sul acestuia — art. 17 — e prevăzută, 
printre altele, obligația organelor și 
organizațiilor socialiste de orice fel 
de a-și asigura procurarea prin abo
namente a publicațiilor legislative. 
Cu toate acestea, cu prilejul unui 
studiu efectuat recent s-a constatat 
că numărul abonamentelor la Buleti
nul Oficial reprezintă doar 42% din 
numărul organizațiilor socialiste e- 
xistente. Or, Buletinul Oficial con
stituie numai forma minimală de 
informare asupra noutăților legisla
tive. Ce pretenții să mai formulăm 
asupra folosirii colecțiilor cronologice 
ori sistematice de legi, decrete etc. ?

E greu de închipuit că în institu
țiile și întreprinderile care nu pri
mesc curent, operativ, actele norma
tive însușirea și aplicarea lor de, 
către cei competenți sint deplin asi
gurate. Cum pot adopta soluții în 
problemele pentru care există regle
mentări legale funcționarii, juriscon- 
sulții, factorii de decizie din între
prinderi ca Fabrica de frigidere 
Găești, întreprinderea de industriali
zare a cărnii Alba Iulia, Indus
tria vinului Sălaj și altele pen
tru care Buletinul Oficial nici nu 
există 7 Oare toate problemele de le
galitate au fost rezolvate definitiv, 
pentru prezent și viitor, la O.C.L. 
Alimentara Bacău, întreprindere ce 
a renunțat la singurul abonament pe 
care-1 avea 7 Nu susținem că inexis
tența abonamentului la publicațiile 
legislative atrage automat comiterea 
de nelegalități, dar nu putem nici 
să ne mulțumim cu gîndul că unii

Există 
o prezumție absolută că fie-

și

funcționari aplică legea după intuiție 
sau după ureche. Cunoașterea legii se 
face prin studiu, și nu prin revela
ție. O altă metodă ar însemna, 
chiar cind n-ar cauza încălcări ale 
legii, adoptarea de soluții bîjbîite, 
consultări inutile ale organelor ie
rarhic superioare, deci autordnunțări 

, la competență, corespondență ;în "piuă 
ș.a.m.d. De'de toate a'CeSteă;''ucirid 
există metoda simplă, care mai 6 și 
obligație legală, a consultării directe 
a normei de drept 7

Privim anexele studiului întocmit 
în această problemă care ne-a fost 
pus la dispoziție și ne întrebăm : de 
ce oare la I.S.C.I.P. Verești este ne
voie de 15 abonamente, iar la orga
nizația comercială pentru mărfuri a- 
limentare din Tirgoviște de 
unul ? Cum poatd o instituție, 
organ local al puterii de stat, 
e Consiliul popular al orașului 
clean, el însuși emitent de acte 
mative în raza competenței sale 
toriale. să se dispenseze de Buleti
nul Oficial al statului ? Unii condu
cători de instituții, în special din 
rețeaua consiliilor populare, motivea
ză că renunță la abonamente din mo
tive de economii, cerințele difuzării 
legislației fiind asigurate — se sus
ține — prin publicații proprii. Dar, 
dacă e vorba de economii, nu e ca
zul să fie reconsiderat paralelismul 
publicațiilor pornindu-se de la cele 
cu difuzare restrinsă ?

Rămîne însă valabilă, în legătură 
cu economicitatea abonamentelor, o 
altă problemă. Simplul act de cum
părare a publicațiilor legislative nu 
denotă preocuparea pentru care ple
dăm. Nu ne referim la- obligativita
tea parcurgerii actelor normative 
care interesează organizația socialis
tă abonată. Asta se subînțelege. Dar 
chiar actul abonării trebuie să 
flecte cunoașterea necesarului, 
soarta publicațiilor atunci cind vor 
fi primite. Nu putem înțelege fluc
tuațiile mari ale numărului de abo
namente intre instituții sau între
prinderi de același tip și rang. După 
ce criteriu la Consiliul popular al 
municipiului Focșani sint necesare 
20 de exemplare din Buletinul Ofi
cial, la municipiul Buzău numai 3, 
iar la Deva unul singur 7 Se des
curcă salariații Șantierului naval- 
Brăila cu 5 abonamente, iar dacă da 
—■ pentru ce le trebuie celor de la 
uzina de utilaj greu „Progresul" din 
aceeași localitate 63' de exemplare 7

Sînt cifre aparent neimportante, 
dar o mică atenție acordată lor 
conduce spre concluzii elocvente. Cea 
mai importantă este insă aceea la 
care obligă însăși prevederea legală 
invocată : cunoașterea legii nu 
poate baza pe zvon, părere, pe „au
zite". Ea trebuie asigurată prin stu
diul direct și operativ al actelor nor
mative.

nici 
un 

cum

NOI UNITAH
ÎN COMERȚUL

ARGEȘEAN

lyx'T'’r’Fy '/or

Complex comercial modern in cartierul Trivale din Pitești

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Cirstea). Pentru 
a veni .in sprijin.ul numeroșilor 
oaspeți din țară și de peste ho
tare care străbat frumoasele 
trasee turistice argeșene. direc
ția comercială a județului a 
construit și amenajat noi uni
tăți de alimentație publică. La 
Pitești, turiștii pot face un po
pas la restaurantul „Cornul vî- 
nătorului", amplasat in frumo
sul parc „Trivale". Aici se poate 
servi o piine caldă, rumenită in 
cuptorul situat chiar pe terasa 
restaurantului. Lingă acesta, un 
alt cuptor este specializat pentru 
friptul puilor, care se pot servi 
și la... înălțime, adică la mesele 
așezate in copaci. La Curtea de 
Argeș, un alt popas reconfortant 
— „Capra Neagră". Ca să fie in 
concordanță cu numele, unitatea 
oferă și preparate vinătorești. 
De asemenea, pe malul lacului 
de acumulare de la Cerbureni, 
direcția comercială județeană 
pune la dispoziția drumeților un 
hotel cu camere confortabile și 
un restaurant unde se pot servi 
mîncăruri specifice bucătăriei 
locale.
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(Urmare din pag. I)
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cy zeci
TG. MUREȘ (Cores

pondentul „Scînteii", 
Lorand Deaky). — Co
lectivul întreprinderii 
de industrie locală 
pentru morărit și pa
nificație din Tîrgu- 
Mureș se preocupă 
permanent de realiza
rea intr-un sortiment 
cit mai variat a canti
tăților de produse ne
cesare consumului zil
nic. Pentru îmbunătă
țirea continuă a cali
tății produselor 
organizat 
„Pîine de cea 
bună calitate", 
antrenează pe 
brutarii județului 
reș. Concomitent,

s-a 
concursul 

mai 
care 
toți 

Mu
s-a

Sergiu ANDON
î
I

un concurs
« ■ g A _ t

trecut la îmbunătățirea 
condițiilor tehnologice 
în toate secțiile din 
componența întreprin
derii. Astfel, atelierele 
din Sighișoara, Sovata 
și altele au fost dota
te cu dospitoare mobi
le, iar cel din Fîntî- 
nele — cu dulapuri 
frigorifice moderne. 
S-au extins punctele 
de control de calitate 
in sălile de fabricație, 
s-au revizuit normele 
tehnologice de măciniș 
la morile din județ, in 
vederea obținerii făi
nii de cea mai bună 
calitate. De un real 
folos pentru îmbună
tățirea calității produ-

selor de panificație 
este sprijinul acordat 
de formațiile de con
trol obștesc, care aduc 
observații' valoroase a- 
tit în privința calității, 
cît și a respectării 
normelor ‘de igienă. în 
primul semestru al a- 
nului au fost îndepli
nite și depășite sarci
nile de ‘plan atît la 
producția-marfă, cit și 
pe sortimente. Dc 
asemenea. în urma 
unor sondaje de opi
nii au fost introduse 
în fabricație noi sorti
mente de: panificație, 
cu valori nutritive ri
dicate și de calitate 
superioară.

buie să aibă loc în contextul sarci
nilor importante care revin fiecărei 
întreprinderi în domeniul ridicării 
substanțiale a productivității mun
cii. De aceea, este important să fie 
aduse în discuție aspecte legate de 
extinderea mecanizării și automati
zării producției, de perfecționarea 
normării muncii, problemele care 
privesc organizarea pe baze științi
fice a producției și a muncii, un cu- 
vînt greu de spus în această privință 
avind comisiile create în acest scop 
în întreprinderi. Este, totodată, ne
cesar să se analizeze modalitățile 
prin care să se acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru întărirea or
dinii și disciplinei în producție, 
combaterea fluctuației forței de 
muncă, a actelor de indisciplină, 
care se mai manifestă în unele sec
toare de activitate. De altfel, dezba
terile trebuie să constituie 
organizațiile de partid un 
pentru intensificarea 
co-educative, pentru formarea 
puternice opinii 
rile colectivelor 
secții, sectoare, 
oricăror abateri 
de fabricație, a 
pei, împotriva celor care încalcă le
gea privind organizarea și discipli
na muncii in unitățile socialiste 
stat, normele și regulamentele 
ordine interioară.

Adunările generale de partid 
unitățile de proiectare, de construc
ții și beneficiare vor trebui să dez
bată problemele utilizării potenția
lului uman de care dispun, in strin- 
să legătură cu sarcinile majore care 
le stau in față — și anume, realiza
rea exemplară a programelor de in
vestiții, scurtarea duratelor de exe
cuție și de punere in 
noilor capacități. Este 
unitățile de proiectare 
cu prioritate asupra 
privind asigurarea la timp a studii
lor tehnico-economice și a documen
tațiilor de execuție, elaborarea de 
proiecte cu soluții constructive eco
nomicoase și preconizarea unor teh
nologii de producție avansate, spori
rea răspunderii și interesului pentru 
atingerea intr-un termen scurt a pa
rametrilor tehnico-economici la noi
le obiective și capacități producti
ve. In unitățile de construcții mon
taj, accentul trebuie pus pe ridica-

rea gradului de mecanizare a lu
crărilor și folosirea intensivă a uti
lajelor, pe perfecționarea organizării 
muncii, în scopul accelerării ritmu
lui de execuție a investițiilor. în 
fiecare întreprindere de construcții 
sau beneficiară trebuie să se exa
mineze cum a fost dusă la îndepli
nire indicația conducerii partidului 
privind constituirea formațiilor de 
montaj care să participe la lucrările 
de montare a utilajelor și mașinilor, 
în scopul asigurării punerii lor în 
funcțiune prevăzute în acest an. în 
adunările organizațiilor de partid din 
noile unități se va analiza cu răspun-

fesionale. Este deosebit de actuală și 
necesitatea ca organele și organiza
țiile de partid, de masă și obștești, 
comitetele oamenilor muncii să pună 
mai deplin în valoare capacitatea 
creatoare, spiritul de inventivitate al 
muncitorilor, maiștrilor, 
inginerilor, al tuturor 
în scopul perfecționării 
de fabricație, înnoirii și 
produselor, reproiectării
utilajelor, asimilării rapide a noilor 
produse, lărgirii acțiunii de autouti- 
lare, să combată cu fermitate lipsa 
de receptivitate față de soluțiile ori
ginale propuse de oamenii muncii,

tehnicienilor, 
specialiștilor 
tehnologiilor 
modernizării 
mașinilor și

pentru 
prilej 

muncii politi- 
unei 

de masă in rindu- 
de întreprinderi, 

ateliere, împotriva 
de la tehnologiile 

neglijenței și risi-

de 
de

din

funcțiune a 
necesar ca în 
să se insiste 

problemelor

3

dere cum 
specialiști 
muncitori 
domeniul respectiv, atit prin pregăti
rea prealabilă a forței de muncă 
necesară capacităților care urmează 
să intre în funcțiune, cit și prin 
detașarea acesteia de la întreprin
deri similare ; se vor urmări, tot
odată. integrarea și utilizarea 
mai 
din 
deri

O 
nărilor de partid din fiecare între
prindere și unitate economică tre
buie să se acorde problemei lărgirii 
orizontului tehnic și profesional, ridi
cării nivelului cultural și științific al 
celor ce muncesc. Pentru stimularea 
in acest sens a salariaților, comite
tele oamenilor muncii vor veghea ca 
la promovarea lucrătorilor, la atri
buirea gradațiilor și treptelor de sa
larizare și la acordarea gratificațiilor 
să se țină seama, în mai mare mă
sură, de rezultatele obținute în mun
că, drept urmare a preocupării lor 
pentru perfecționarea pregătirii pro-

se asigură încadrarea cu 
de înaltă calificare și 
cu bogată experiență în

deplină a cadrelor 
ministere, centrale 
în noile obiective, 
maximă atenție in

cît
redistribuite 

și întreprin-

cadrul adu-

â

luînd .măsuri severe împotriva celor 
care îngreunează valorificarea aces
tora în procesul de producție.

înfăptuirea programului de dezvol
tare socialistă multilaterală a patriei 
creează largi posibilități pentru cu
prinderea unui număr cît mai mare 
de femei în sfera producției mate
riale și spirituale. Adunările gene
rale oferă un bun prilej ca, în lumi
na recentei hotărîri a Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 18—19 iunie a.c., orga
nizațiile de partid să concretizeze 
modalitățile practice prin care să se 
ocupe sistematic, împreună cu co
mitetele oamenilor muncii și organi
zațiile sindicale, de încadrarea în* 
procesul de producție a forței de 
muncă disponibile din rindul femei
lor. Totodată, în aceste adunări se 
va analiza modul în care 
muncitori se integrează în 
tea productivă, militîndu-se 
tic pentru cultivarea înaltei
ponsabilități față de îndeplinirea 
sarcinilor economice ce revin unită
ții în care lucrează, față de ridica
rea pregătirii lor tehnico-profesionale, 
pentru afirmarea tot mai puternică în

tinerii 
activlta- 
sistema- 
lor res-

producție a capacităților și energii
lor lor creatoare.

Esențial este ca adunările de 
partid consacrate problemelor folosi
rii eficiente a forței de muncă să se 
desfășoare în spirit partinic, exigent, 
evidențiind ceea ce e pozitiv, dar și 
neajunsurile, să aibă un profund ca
racter de lucru, finalitate practică, 
concretă, astfel ca prin măsurile ce 
se vor adopta să se determine o 
profundă și multilaterală îmbunătă
țire în valorificarea potențialului 
uman din fiecare întreprindere. So
luționarea acestei probleme nu tre
buie să se limiteze doar la diferite 
măsuri tehnico-organizatorice ce se 
vor aplica ; ei trebuie să i se con
fere o însemnătate politică, astfel ca 
fiecare muncitor, tehnician, specia
list, conducător de întreprindere să 
înțeleagă că valorificarea cît mai 
deplină și eficientă a forței de 
muncă In fiecare unitate corespun
de intereselor generale ale înaintă
rii mai rapide a țării pe calea pro
gresului economico-social. Iată, deci, 
o idee dominantă a dezbaterilor din 
adunările de partid, care trebuie să 
prilejuiască o intensificare a muncii 
politico-educative desfășurate de or
ganizațiile de partid. Și aceasta, în- 
trucît, în actuala etapă de dezvol
tare a țării, realizarea obiectivelor 
economice tot mai complexe cere 
din partea fiecărui salariat — de Ia 
muncitor la director — să dovedească 
inițiativă, spirit creator, dăruire in 
muncă, disciplină, înaltă răspundere 
pentru dezvoltarea și apărarea avu
tului obștesc, să manifeste maximă * 
exigență față de pregătirea profesio
nală și politică, ridicarea nivelului 
de conștiință, pentru că numai ast
fel poate să-și sporească contribuția 
personală la realizarea sarcinilor ce 
revin întreprinderii în care lucrează 
și, prin aceasta, la creșterea avuției 
naționale, la ridicarea bunăstării po
porului.

Pretutindeni, în fiecare întreprin
dere și unitate economică, să se asi
gure o bună pregătire și desfășurare 
a acestor adunări de partid, pentru 
ca 
re 
a 
să 
Și 
Și

ele să-și atingă scopul, să asigu- 
o analiză adincă și multilaterală 

problemelor ce vor fi dezbătute, 
determine prin măsurile politice 
organizatorice ce vor fi stabilite 
aplicate un nou și puternic im

puls întregii activități pentru reali
zarea și depășirea planului pe acest 
an, pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII IN ÎNTÎMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

PRETUTINDENI
CUM TREBUIE MUNCIT PENTRU ÎNDEPLINIREA

CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN
In unitățile’ de stat și cooperatiste 

au început să se desiășoare adunările 
generale ale oamenilor muncii ; în în
treprinderile cu un mare volum de ac
tivitate și cu o largă răspîndire teri
torială au Ioc, mai întîi, adunări pe 
secții, ateliere, sectoare, șantiere, ex
ploatări. Expresie pregnantă a amplu
lui proces de dezvoltare și adîncire a 
democrației economice, iorum suprem 
de conducere în unitățile socialiste.

adunările generale analizează activi
tatea și rezultatele din primul semes
tru al anului, dezbat o complexă pro
blematică a producției, adoptă măsu
rile menite să asigure realizarea și de
pășirea planului pe acest an, buna 
pregătire a producției din 1974. Des
fășurate într-o atmosferă de exigență 
și combativitate muncitorească, adu
nările prilejuiesc o puternică aiirmare

a inițiativei și spiritului responsabil al 
tuturor oamenilor muncii, ceea ce se 
concretizează în numeroasele propu
neri și sugestii valoroase pe care aceș
tia Ie iac pentru o mai bună valoriii- 
care a rezervelor interne, pentru ri
dicarea calitativă a întregii activități 
economice.

Prezenți Ia asemenea adunări, re
dactori ai ziarului nostru relatează:

LA OBIECT, CLAR, CU ACCENT PE PROBLEMELE 
CALITATIVE ALE PRODUCȚIEI

Întreprinderea „Danubiana" din 
Capitală nu mai are nevoie de o 
prezentare specială. Produsele fa
bricate sub această marcă și-au 
ciștigat un binemeritat prestigiu 
atît in tară, cit și în cele peste 60 
de țări unde sînt exportate. Tn a- 
ceastă unitate muncește un colectiv 
harnic, cu inițiativă, care și în a- 
cest an obține rezultate deosebite 
în îndeplinirea planului și angaja
mentelor. Ca urmare a depășirii 
pianului la productivitatea muncii 
cu 4 Ia sută, de pildă, s-au reali
zat suplimentar 18 000 de anvelope. 
Acest nou succes nu face decit să 
confirme dorința de autodepășire 
profesională a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor întreprinderii, 
dorință reafirmată hotărit și la 
recenta adunare a colectivului de 
la secția de pregătire a semifabri
catelor —■ sector ,.cheie" al uzinei.

Din darea de seamă, prezentată 
de ing. Nicolae Cenușe, șeful sec
ției, am reținut că rezultatele in 
ansamblu sînt bune, ele făcînd o- 
noare întregului colectiv. Prin mai 
buna folosire a materiilor prime 
s-au obținut în primul semestru 
economii ce se ridică Ia 3 milioa
ne de Iei : de asemenea, sarcina 
de creștere a productivității muncii 
a fost depășită cu aproape 20 la 
sută, iar pe tărîmul calității s-au 
obținut, lună de lună, rezultate su
perioare prevederilor.

Asemenea realizări au constituit 
un bun punct de referință în luă
rile de cuvînt. Cei 14 vorbitori 
au analizat, au făcut propuneri, au 
criticat neajunsurile, au formulat 
angajamente. Toate, într-o notă a 
firescului.

— Să nu pierdem din vedere nici 
un moment problema calității pro
ducției — a spus șeful de echipă, 
Tudor Doboș. Ne-am propus să nu 
avem zilnic decit cel mult 0.5 la 
sulă șarje blocate, or noi acum nu 
coborim sub 1 la sută. De aceea, 
consider că muncind în acord glo
bal nu trebuie ca. din dorința de a 
obține o producție mai mare. să 
lăsăm pe planul doi problema ca
lității producției. Să nu uităm : a- 
vem 11 ani de cînd există fabrica

și nu mai putem tolera improviza
țiile tehnice și tehnologice.

De fapt, pornind de la aseme
nea aprecieri, participanții la dez
bateri au dovedit o înaltă răspun
dere față de activitatea secției, a 
întreprinderii, în ansamblul ei. fă
cînd o analiză lucidă, exigentă a 
muncii lor. Punctul de reper al 
discuțiilor a fost latura calitativă a 
activității, atit sub aspectul para
metrilor tehnico-funcționali ai pro
duselor. cit și al preocupărilor pen
tru asigurarea unor indici de efi
ciență tot mai ridicați.

— în al doilea semestru — a pre
cizat secretarul organizației de 
partid din secție, tov. Ion Marinică 
— ne-am propus să realizăm zilnic 
5 600 anvelope, 215 role comprimat- 
gumat și 6 250 benzi de rulare, iar 
in anul 1974 volumul producției 
secției noastre va crește cu 4 la 
sută față de 1973. întreaga supli
mentare a producției trebuie să se 
obțină prin creșterea productivității 
muncii. în același timp, să fie lim
pede pentru fiecare dintre noi câ 
producția trebuie să atingă indici 
calitativi superiori.

Participanții la dezbateri au luat 
atitudine hotărîtă împotriva deșeu
rilor ; în primul semestru, la acest 
capitol s-a consemnat o pondere 
de 0.36 la sută, față de 0,33 cit era 
planificat — și aceasta, datorită in
suficientei supravegheri a utilaje
lor și nereal izării. în condiții opti
me. a amestecului. Aici, în acest 
perimetru, s-a „descoperit" o sursă 
de sporire a producției. Cu răs
pundere și pricepere, au fost evi
dențiate. rînd pe rînd, și alte re
zerve interne de creștere a produc
ției și a eficienței economice. Cu- 
noscind temeinic posibilitățile exis
tente. muncitorii secției, alături de 
întreg colectivul întreprinderii, și-au 
reafirmat hotărîrea de a realiza 
cincinalul in 4 ani și jumătate. Un 
angajament mobilizator. realist, 
pentru a cărui realizare răspunde
rea revine. în egală măsură, între
gului colectiv al secției, care și-a 
propus să nu precupețească nimic 
pentru înfăptuirea lui.

Adrian POPESCU

plan și a angajamentelor din acest 
an. pentru fundamentarea posibili
tăților de sporire a producției în 
anul 1974, asemenea fenomene tre
buie complet lichidate. Ele nu ne 
fac cinste, umbresc rezultatele 
bune obținute de colectivul nostru.

Constantin Banu, muncitor spe
cialist : Ceea ce mi-a reținut aten
ția este planul de măsuri aprobat 
de adunare. Cu toții am cunoscut a- 
tît stadiul realizării indicatorilor de 
plan pe primul semestru, cît și sar
cinile pe care le avem de îndepli
nit in acest an și anul.viitor. Astfel 
a fost posibil ca, incă înainte de 
adunarea generală, să se întocmeas
că un proiect de plan de măsuri, 
bogat în conținut, vizind, în prin
cipal, mecanizarea procesului de 
producție. Pe baza aplicării măsu
rilor. in 1974 vom realiza suplimen
tar o producție globală în valoare 
de 6 milioane lei și o producție 
marfă de 4,4 milioane lei.

Ilie Stan, controlor de calitate : 
Sincer să fiu. m-a surprins faptul 
că darea de seamă prezentată în 
adunarea generală s-a limitat la 
enunțarea problemei calității. A lip- 
sit o analiză amănunțită privind 
cauzele care determină ca ritmul 
de diversificare a produselor să fie

incă lent, ca unele produse să fie 
„întoarse" pe fluxul tehnologic. 
Dovadă că aceste aspecte au mare 
importanță sînt și intervențiile din 
adunare ale unor vorbitori, care au 
făcut și propuneri concrete, valo
roase. Mă gîndesc, de pildă, la cele 
care vizează asigurarea mecanici- 
lor-reglori necesari în schimburile 
II și III, perfecționarea calificării, 
precum și pregătirea din timp a 
viitorilor salariați. Personal, apre
ciez faptul că tuturor problemelor 
ridicate în adunare, factorii de con
ducere le-au dat un răspuns clar, 
pe loc.

— Ați fost delegat să reprezen- 
tați colectivul atelierului la aduna
rea generală a oamenilor muncii 
pe întreprindere. Ce veți spune în 
această adunare ?

— Voi fi prezent cu multe pro
puneri, de real interes pentru 
secția noastră. ' între altele, este 
vorba de darea in exploatare, în 
cel mai scurt timp, a transportu
lui pneumatic, de depozitarea ra
țională a materiilor prime și mate
rialelor, de punerea în funcțiune a 
silozurilor de granule electroizo- 
lante, de extinderea acțiunii de 
autoutilare.

Iile ȘTEFAN

UN MĂNUNCHI DE IDEI ȘI PROPUNERI
VALOROASE

INTERVENȚIILE PARTIC1PANȚ1L0R 
NU AU OCOLIT LIPSURILE

După adunarea generală de la 
atelierul I extrudere-granulare de 
la întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din București. A- 
dresăm cîtorva participanți întreba
rea : Cum a decurs adunarea 
generală a oamenilor muncii ?

Ion Negrilescu, maistru : Sînt sa
tisfăcut de modul cum a dșcurs 
adunarea generală din secția noas
tră. Cu mult curaj și spirit de res
ponsabilitate. atît darea de seamă 
cit și participanții la dezbateri au 
analizat realist activitatea secției 
din primul semestru al anului. S-a 
insistat, după cum ați putut con
stata, asupra înlăturării neajunsu
rilor.

— Dv. ce părere aveți despre a- 
eeste neajunsuri ?

— In atelierul nostru se realizea
ză 75 la sută din producția între

prinderii. în aceste condiții, este 
limpede că orice dereglare a pro
ducției în sectorul nostru se sol
dează cu consecințe negative pe 
ansamblul întregii unități. Tocmai 
de aceea, cei care au luat cuvintul 
au fost atit de intransigenți și au 
criticat, pe 'bună dreptate, abaterile 
de la disciplina tehnologică și de 
producție, deficiențele de ordin or
ganizatoric care duc la irosirea ne
justificată a timpului de lucru, la 
încărcarea necorespunzătoare a ca
pacităților de producție. Să dau un 
exemplu : noi am încheiat primul 
semestru cu o restanță de 530 tone 
la produsul granule electrotehnice. 
Or, așa cum s-a precizat în adu
nare, cele 8 000 de ore-om absențe 
nemotivate au contribuit în mare 
parte la această nerealizare. Pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor de

Colectivul laminorului de profile 
al întreprinderii „Industria sîrmei" 
din Cimpia Turzii a obținut. in 
prima parte a anului, o producție 
suplimentară de peste 500 tone la
minate, depășindu-și cu mult anga
jamentele. Prin reducerea consu
mului specific a realizat o economie 
de 70 tone metal, iar calitatea s-a 
îmbunătățit simțitor. în fruntea în
trecerii se află echipele lui Remus 
Bonta, loan Dragotă și Cornel 
Vaid.

Caracteristica adunării ? Critica 
ascuțită, uneori necruțătoare, bo
găția de idei și propuneri concre
te. însușite pe loc de conducerea 
secției.

• O propunere colectivă ce a- 
parține maiștrilor Traian Todea, 
Achim Vezoc și Ion Mărginean se 
referă la necesitatea și posibilitatea 
reducerii duratei reparațiilor pla
nificate la utilaje .cu cel puțin 90 
ore pe an, printr-o pregătire și or
ganizare rhai bună a acestora. S-a 
prezentat și o schiță de proiect. 
Efectul aplicării ' acestei măsuri — 
500 tone laminate peste prevederi.

• Laminoristul Vasile Cîmpean 
a susținut ideea exprimată în adu
nare de a se trece, de îndată, la 
mecanizarea șutajelor la foarfecă 
„Dombret", în scopul ridicării pro
ductivității muncii, reducerii efor
tului fizic și a consumului de me
tal. Cum adică reducerea consumu
lui de metal ? „Foarte simplu — 
ne explică șeful secției. Mecaniza
rea șutajelor înseamnă nu numai 
un spor de productivitate, ci și o 
dimensionare mai exactă a lungimii 
țaglelor, fapt ce ne aduce o econo
mie medie de 0,25 kg pe tonă, ceea 
ce la producția secției echivalează 
cu circa 1 000 de tone anual".

• A fost inclusă în planul de 
măsuri propunerea ing. Vasile 
Gîmbuțan — și anume, reducerea a 
două treceri la pregătitorul nr. 2 
pentru laminarea profilelor, în ve

derea creșterii productivității mun
cii și îmbunătățirii calității produ
selor. Se preconizează ca, la pri
ma trecere, să se asigure dezoxi- 
darea completă a profilelor.

o Nu mai puțin importantă este 
propunerea — la cșre au subscris 
toți participanțji la discuții — pri
vind mecanizarea deschiderii a 
două supraluminatoare pentru îm
bunătățirea microclimatului, prin
tr-o aerisire naturală mai intensă, 
ceea ce este foarte important ’ sub 
aspectul condițiilor de muncă, mai 
ales în lunile de vară, cu călduri 
mari.

• Am mai reținut propunerile lui 
Ion Moceanu, laminator : să se asi
gure la timp, ritmic și de calitate, 
piesele de schimb și materia pri
mă : Ion Apahidean, laminator : să 
se monteze cile trei role la ghida
jele de Ia linia fină pentru ușura
rea efortului fizic : Nicolae Nicoa- 
ră, de la depozitul de blocuri : să 
se pregătească din vreme materia
lul ce intră în fabricație ; Vaier 
Popescu, șef de Echipă : să se ceară 
oțelarilor o calitate mai hună a 
blocurilor. Sînt cazuri de rebut prin 
degroșare. Nu de mult s-au depis
tat 25 de tone țagle cu retasuri și 
șutaje insuficiente, ceea ce înseam
nă consum suplimentar de mano
peră, metal și oxigen ; Ion Sântei, 
controlor de calitate, care a atras 
atenția asupra calității laminării, 
asupra evitării suflurilor și a pro
pus verificarea trecerilor prin in
stalațiile de laminare.

Idei și soluții de valoare ale la- 
rpinoriștilor de profile de la Cim
pia Turzii. Prin fructificarea lor 
neintîrziată se întărește garanția 
îndeplinirii, exemplare a sarcinilor 
de plan sporite, mai ales în pri
vința calității, în al doilea semestru 
al acestui an, în anul viitor.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

SECERIȘUL GRIULUI
ÎN PRAHOVA: VîtCZa de lUCTU “ 

la limita maximă
în lanurile de griu lucrează acum 

toate forțele mecanice de care dis
pune agricultura județului Prahova. 
Ultima situație centralizată arată că 
viteza de lucru planificată a fost de
pășită cu 500—600 ha pe zi. Peste 
tot există dorința unanimă a meca
nizatorilor și cooperatorilor de a nu 
pierde din recoltă nici un bob. Pe o 
iarla întinsă a cooperativei agricole 
Tătărani, patru combine înaintau in 

I lan într-o ordine perfectă. Din discu
ția avută cu inginera Adriana Mir
cea aflăm că ele sînt conduse de cei 
patru frați Radu. Toți sînt mecaniza
tori fruntași, nici unul mai prejos 
decit celălalt. Există între ei o intre-, 
cere pasionantă, ale cărei rezultate 
se văd în fiecare seară : peste 100 ha 
griu. recoltate. Lucrînd în acest ritm, 
in maximum 8 zile se vor termina 
recoltatul griului și semănatul cultu
rilor duble.

La cooperativa agricolă vecină — 
Bărcănești, aceeași atmosferă de 
muncă intensă. Viteza de lucru a 
atins limita maximă planificată, de 
35 hectare. Printre mecanizatorii 
fruntași se numără. Florea Stoica, 
Vasila Nicolae, Gh. Miu care, zi de

zi, depășesc normele stabilite. La 
balotatul paielor, unde treaba șchioa- 
pătă din cauza deselor defecțiuni la 
aparatul de înnodat de la prese, 
pentru a se merge în ritm cu combi
nele, se lucrează în schimburi pre
lungite. Tot în schimburi prelungite, 
cu trei tractoare și un discuitor se 
lucrează la pregătirea terenului pen
tru cultui ile duble.

Cooperativa agricolă Aricești — 
Rahtivani. Aici se recoltează griul 
de pe ultimele hectare din cele 810 
cultivate. Au fost arate și semănate 
cu culturi duble mai bine de 150 ha. 
Mecanizatorii de la S.M.A. Buda, 
care servesc această unitate : Ion

Vermeceanu. Aurel Stoica, Constan
tin Bucur, Stoian Șerban și Gheorghe 
Cojocaru depășesc zilnic norma de 
lucru. „Acești harnici mecanizatori 
— ne spune ing. Vasile Lefter, de la 
S.M.A. Buda — înainte de a intra în 
holdă pun la punct combinele și 
celelalte mijloace mecanice. Avem 
asigurate si condiții ca orice defec
țiune să se remedieze rapid : la fie
care tarla sint ateliere mobile, cu 
piese de schimb, scule etc."

Am fost asigurați că, în actualul 
ritm de lucru, pină la finele acestei 
săptămîni se va ajunge la un pro
cent de recoltare a griului de circa 
70 la sută. Pină în ziua de 25 iulie 
campania secerișului se va încheia, 
griul va fi în întregime transportat 
in hambare. Este dorința tuturor me
canizatorilor și cooperatorilor de pe 
ogoarele județului Prahova.

Const. CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

1N IALOMIȚA: Nici
la combine,

M N

nici
o defecțiune 
o întîrziere

Dimineață fierbinte, cer înalt. E 
numai o oră de cînd au intrat com
binele in Ian și Bărăganul dogorește. 
La aria cooperativei agricole de la

Răzvani se lucrează intens. „E griu 
mult, 800 ha — ne spune președin
tele cooperativei, Vasile Tudor. De 
cind am inceput secerișul toate com

binele au fost pe poziție „zi-lumină“. 
Am recoltat 600 ha. Cu viteza zilnic? 
de 55 de ha, duminică secerișul va 
fi încheiat. Pe solele eliberate au in
trat tractoarele, discurile, semănătu
rile. Au fost însămințate cu porumb 
pentru boabe 120 ha".

Asemenea imagini ale muncii am 
intilnit și la Plevna, și Radu Vodă, 
la Ciochina și Ulmu, la Balaciu și 
Muntenii Buzău. Pretutindeni „ora 
piinii" a fost înțeleasă la temperatu
ra acestor zile fierbinți de iulie. 
Undeva, în inima timpului, la Dor 
Mărunt, in miriștea aspră, o defec
țiune a fost înlăturată după crono
metru și cît ai clipi combina a pornit 
din nou în lan. Pină seara a dat gata 
50 de tone. Acoperite de zgomotul 
combinei care intrase in /ritm normal 
de lucru, din ultimele cuvinte ale 
mecanizatorului am deslușit doar un 
nume : Marin Decebal. O veche cu
noștință, care recoltează zilnic 50—60 
tone de griu. „Se ține de cuvînt — 
ne asigură tovarășul Constantin 
Popa, președintele cooperativei. E 
iute. Are 22 de ani de meserie, dar 
parcă ar fi el de 22 de ani. A treierat 
pină la 65 tone de griu pe zi. Ce 
șă mai spun, sămînță bună, îl trage 
inima să muncească. De tind a în
ceput campania, întruna a fost pre
miat. Dimineața la 6 e lingă combi
nă. O verifică cu atenție, o reglează".

Un scurt popas la Lehliu. Ur
mărim un transport. Camionul 
21—IL—1159 de la I.A.S. Lehliu a in-

REZULTATE BUNE
• Intimpinînd cu însuflețire ziua 

de 23 August .și tradiționala sărbătoa
re a Zilei constructorului, colectivele 
marilor trusturi ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale au pus pină a- 
eum in funcțiune — integral sau par
țial — .220 de obiective și capacități 
de producție. De remarcat că 15 din
tre noile obiective și capacități in
dustriale au inceput să producă cu 30 
pină la 90 de zile mai devreme de
cit prevedeau graficele, creîndu-se 
astfel posibilitatea obținerii unei pro
ducții suplimentare de peste 100 mi
lioane lej.

• Măsurile luate de conducerea 
Trustului de construcții și montaj 
Brașov în scopul intensificării ritmu
lui de lucru au permis punerea in 
funcțiune a 26 obiective și capacități 
de producție. De asemenea, colectivul 
Trustului de construcții Brașov a 
reușit să devanseze cu aproape 30 de 
zile termenele prevăzute în' graficele 
Fabricii de plăci aglomerate care se 
construiește la Covasna.

• Pe șantierul Complexului hidro
energetic Someș, formațiile de lucru 
ale Trustului de construcții hidroener
getice București au realizat — cu 20 
de luni mai devreme — străpungerea 
primului tronson, lung de aproape 
2 700 m, al aducțiunii principale din
tre Valea Leșului și castelul de echi
librare al centralei subterane de la 
Mârișelu. în ritm susținut se desfă
șoară lucrările de excavații și in 
tronsonul superior al conductei for
țate Fintînele — Fereastra Leșului, 
unde din cei 9 000 m au mai rămas 
de realizat circa 2 000 m.

• Lotul de constructori condus de 
tînărul inginer Dan Vasu a obținut 
pe șantierul marii turnătorii din 
cadrul întreprinderii „Independența" 
din Sibiu un avans de trei luni 
față de grafice. A început, de ase
menea, înainte de termen, montarea 
utilajelor în cadrul turnătoriei de 
precizie a întreprinderii „Balanța".

• Colectivele de oameni ai mun
cii din cadrul Trustului de construc
ții industriale Timișoara au pus re
cent în funcțiune importante capa
cități de producție în cadrul noii 
întreprinderi de utilaje tehnologice 
„Electrotimiș", al fabricii de mate
riale de construcții „Ceramica" din 
Jimbolia și al întreprinderii . „Sol
ventul" din Timișoara. în același 
timp, constructorii Trustului jude
țean de construcții-montaje Timi
șoara au înscris în circuitul econo
mic noi capacități de producție la 
Uzina textilă Timișoara. întreprinde
rea textilă „13. Decembrie" și la fa
brica de încălțăminte „Modern", 
precum și numeroase construcții so
ciale, între care peste 150 de aparta
mente, cămine muncitorești cri o 
capacitate de 200 de locuri ș.a.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii secției de cristal de la întreprin
derea „Vitrometan" din Mediaș 
anunță în cinstea zilei de 23 August 
un succes de prestigiu : îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an cu 
aproape șase luni mai devreme.

• întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport din Suceava a 
obținut un remarcabil succes : înde
plinirea planului pe 7 luni eu 12 
zile mai devreme. Pină la sfirșitul 
lunii iulie, potrivit calculelor esti
mative, forestierii . suceveni vor tri
mite în plus economiei naționale
I 500 mc. bușteni de rășinoase, 7 000 
mc bușteni de fag, 3 000 mc lemn 
pentru celuloză, mobilă în valoare 
de peste 3 milioane lei și alte pro
duse specifice acestui sector de acti
vitate.

• Oamenii muncii de la între
prinderea „Industria sîrmei" din 
Cimpia Turzii au obținut de la în
ceputul anului și pină în prezent o 
depășire a prevederilor planului 
producției globale și marfă cu cite 
peste 30 milioane lei. S-au dat ast
fel peste prevederi mai mult de
II 200 tone produse metalurgice. 1615 
km conductori electrici izolați, pie
se de schimb în valoare de 3,2 mi
lioane lei ș.a.

• La întreprinderea „Carbochim" 
din Cluj a intrat în probe tehnolo
gice generale noua secție de abra
zivi pe suporți. Aici se vor fabrica 
anual 6,5 milioane metri pătrați a- 
brazivi aplicați în circa 200 de sor
timente.
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Pentru rezultatele 
deosebite obținute a- 
nul 
zarea planului și 
angajamentelor 
mate în 
socialistă, ______ —
Fabricii de ciment din 
Bicaz, autor al va
loroasei inițiative 
„Productivitate orară 
maximă cu cheltuieli 
minime", a fost deco
rat cu Ordinul Mun
cii clasa I și i s-a de
cernat Steagul roșu de 
întreprindere fruntașă 
pe țară.

Calculele confirmă 
încă o dată rolul deo
sebit pe care l-a a- 
vut în obținerea aces
tor succese — deci și 
în cîștigarea titlului de 
întreprindere , fruntașă 
pe țară — valoroasa 
inițiativă „Productivi
tate orară maximă cu 
cheltuieli minime". 
Născută in luna iunie 
a anului trecut, din 
dorința fermă a ci
mentiștilor din Bicaz 
de a-și aduce o con
tribuție tot. mai în
semnată la creșterea 
volumului materiale
lor de construcții, 
ceasta inițiativă iși 
dovedește pe deplin 
eficiența economică. 
Acum se poate spune 
cu toată certitudinea 
că aproape 80 la sută 
din sporurile de pro
ducție consemnate la 
Bicaz sint rodul preo
cupărilor colectivului 
de aici pentru creș
terea randamentelor 
orare pe fiecare moa
ră de ciment și cup
tor de clincher. Ast
fel. deși competiția 
pentru obținerea unei 
productivități ridicate 
a pornit de la niște 
parametri modești, 
propunindu-se o creș
tere de 0,1—0,3 tone 
pe fiecare moară, da
torită măsurilor teh- 
nico-organizatorice lu
ate pe parcurs, cit 
și abnegației in mun
că a întregului co
lectiv. acest indice 
a sporit peste aș
teptări. ajungindu-se 
la o productivitate o- 
rară mai mare cu 0.5 
tone. Ca urmare, in a- 
cest prim an care s-a 
scurs de la aplicarea 
și generalizarea ini
țiativei la nivelul fie
cărei formații de lu
cru. la Bicaz s-au 
produs peste prevede
rile planului aproape 
28 000 tone ciment, cu 
care se pot construi 
circa 1 850 apartamen
te convenționale.

între timp, inițiati
va a fost preluată și 
de către alte colective 
din industria materia
lelor de construcții, 
ca cele din Turda, 
Fieni, Tirgu-Jiu. care, 
in cadrul unor schim
buri de experiență 
organizate la fața lo
cului de către Consi
liul județean al sindi
catelor Neamț, s-au 
interesat îndeaproape 
despre avantajele eco
nomice și 
aplicare a 
Continuind 
monstreze 
loare economică 
care o are inițiativa 
și. pentru a confirma 
prin fapte titlul ce i

trecut in reali- 
a 

asu- 
întrecerea 
colectivul

a-

modul de
inițiativei, 

să 
marea

^e- 
va- 
pe

INIȚIATIVE
s-a acordat de între
prindere fruntașă pe 
țară, colectivul cimen- 
tiștilor din Bicaz a 
devenit, în acest an, 
pentru a doua oară 
autorul unei însufleți- 
toare chemări la în
trecere către toate u- 
nitățile din industria 
materialelor de con
strucții, 
obiective 
chemări : . .
prevederilor planului 
pe 1973 cu 8 000 tone 
ciment, 5 000 tone var, 
30 000 mp plăci de az
bociment, 
sarcinilor 
export cu o lună,, de
pășirea cu 1,5 la sută 
a nivelului producti
vității muncii planifi
cate pentru sfirșitul 
actualului cincinal și 
multe altele. Care este 
stadiul realizării aces
tor angajamente ? A- 
mănunte primim de la 
inginerul Vasile Ma-

Principalele 
ale acestei 

depășirea

devansarea 
anuale la

BICAZ

nolaehe, directorul fa
bricii, care ne-a de
clarat :

— întrecerea socia
listă declanșată în 
cinstea celei de-a 
29-a aniversări a zilei 
insurecției naționale, 
care a cuprins între
gul colectiv _al cimen- 
tiștilor din 
axată, in 
pe ideea 
inițiativei 
anume creșterea pro
ductivității orare pe 
fiecare moară de ci
ment și cuptor de 
clincher, ca o condi
ție de bază a înde
plinirii și chiar depă
șirii angajamentelor 
asumate.
care se 
multiple 
scopul 
programului 
aplicarea in 
a inițiativei, în condi
țiile specifice ale pla
nului pe 1973, ca an 
hotărîtor pentru de
vansarea cu 6 luni a 
prevederilor actualu
lui cincinal, au dus la 
o depășire substanțială 
a indicilor intensivi 
de utilizare a mo
rilor. Astfel, în com
parație cu realizările 
din anul trecut, în 
prezent am ajuns la 
o productivitate orară 
mai mare cu 0.5 tone 
la morile, 1—6 și cu 1 
tonă la morile 7—10. 
în acest fel s-a obți
nut, față de sarcinile 
planului la zi. o pro
ducție suplimentară 
de 10 000 tone ciment, 
ceea ce înseamnă că 
în cinstea zilei de 23 
August ne-am îndepli
nit și depășit angaja
mentul anual la acest 
principal sortiment.

— în chemarea la 
întrecere pe acest an 
v-ați angajat'1 să de
vansați cu o lună 
realizarea planului la 
export. Ce ciștig de 
timp ați obținut pină 
în prezent î

— încă de pe acum

Bicaz, este 
continuare, 
centrală a 
noastre, și

Eforturile 
: depun pe 

planuri in 
. materializării 

privind 
practică

am ciștigat avansul 
de o lună, în condi
țiile în care beneficia
rii noștri nu au avut 
nimic de reproșat din 
punct de vedere al 
calității produselor și 
al promptitudinii în 
onorarea contractelor. 
In prezent, produsele 
noastre sînt exportate 
în peste 30 de țări ale 
lumii, iar solicitările 
sînt tot mai mari și 
avem convingerea că 
le vom onora cu cinste.

Iată, în sumar, bi
lanțul activității ci- 
mentiștilor din Bicaz 
pe parcursul acestui 
prim an de aplicare a 
valoroasei inițiative 
„Productivitate orară 
maximă cu cheltuieli 
minime". Și, după 
cum se vede, angaja
mentele de pină acum 
ale colectivului de 
aici primesc din plin 
validarea faptelor. Un 
număr tot mai mare 
de muncitori fruntași 
ai fabricii, cum ar fi 
comuniștii Vasile O- 
prea, Neculai Bostan, 
Mihai Răileanu, Du
mitru Zaharia, Ale
xandru Năstase și al
ții, care în această 
perioadă premergătoa
re sărbătorii de la 23 
August depun e- 
forturi susținute pen
tru ca întregul co
lectiv de aici să-și o- 
noreze cu cinste an
gajamentele luate în 
cadrul întrecerii so
cialiste, ne-au vorbit 
și despre alte acțiuni 
și preocupări menite 
sâ îmbogățească me
reu bilanțul activității 
productive. Rețin a- 
ienția preocupările 
pentru creșterea gra
dului de utilizare a 
fondului de timp la 
mașinile-unelte, în zi
direa a patru cuptoa
re de, ygr. cu cărămi
dă magnezito-crorhiti- 
că (la 2 din cuptoare 
lucrările au și 
terminate), fapt care 
va i' 
ferea 
cu 3 
și zi, 
țiunii 
unde 
te și 
lății menite să asigu
re generalizarea pro
cedeului de măcinare 
a cimenturilor in cir
cuit închis nu numai 
la Bicaz. dar 
alte 
din 
deci, 
ale 
vului cimentiștilor din 
Bicaz, care, în frunte 
cu comuniștii, au știut 
să întroneze aici un 
spirit conștient de 
muncă și 
disciplină 
rească 
stituind elementele e- 
sențiale pentru valori
ficarea pe o treaptă 
superioară a potențeior 
tehnice și umane 
xistente în fabrică, 
pentru situarea acestei 
importante unități e- 
conomice în detașa
mentul colectivelor 
fruntașe pe țară.

fost

creș-determina 
randamentului 

tone pe cuptor 
extinderea ac- 
de autoutilare, 

vor fi asimila- 
fabricate insta-

și in 
unități similare 
țară ele. Iată 
dovezi elocvente 

hărniciei colecti-

de înaltă 
muncito- 

acestea con-

e-

Ion MANEA
corespondentul 
„Scînteii"

In lanurile de griu ale cooperativei agricole Ungheni, județul Argeș, se 
lucrează fără întrerupere Foto : M. Cioc

trat încărcat eu griu pe poartă la ora 
14,49. Trei minute au durat probele 
și cîntărirea,» alte trei — des
cărcarea. Deși planul de prelucrare 
e depășit zilnic cu 200—300 tone, nici 
vorbă de aglomerație. Buna organi
zare și-a spus cuvintul. Cele 14 coo
perative și două I.A.S.-uri descarcă 
fără' întrerupere pină noaptea tîrziu, 
in toate punctele de preluare.

Am ajuns la Cocora odată cu în
cheierea socotelilor zilei. Din 11 me
canizatori care lucrează pe combine, 
9 au fost premiați pentru depășirea 
planului. între ei, la loc de cinste

Ene Stanciu. care a recoltat 7 tone 
de griu in plus cu combina C-3. „De 
6 ani lucrez cu ea. Eu o repar înain
tea fiecărei campanii. De aceea mă 
-ascultă»". încă o zi de muncă plină 
din marea bătălie a piinii. Am plecat 
gindindu-mă la cuvintele lui nea 
Ene, cel mai vîrstnic din cei 5 frați 
Stanciu, toți mecanizatori la Cocora. 
„Și feciorul meu e mecanizator. A 
învățat rheseria cu mine. S-a legat 
munca asta de noi".

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

V

Livrări peste
prevederile

planului
laBACAU (Prin telefon, de 

Ion Manea). — întreprinderile 
agricole de stat Bacău a căror 
activitate este axată pe crește
rea animalelor au reușit ca, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, de la începutul anului și 
pină în prezent, să livreze sta
tului produse in valoare de 
107 milioane lei, cu 15 milioa
ne Iei peste prevederile planu
lui. Este vorba de 2 653 tone 
carne și 62 600 hl lapte, 
luat drumul piețelor și 
nelor.

în prezent, principala 
pare este traducerea în 
recentelor măsuri stabilite de că
tre conducerea partidului și sta
tului nostru privind stimularea 
crescătorilor de animale prin 
noile prețuri avantajoase la 

■contractare. Astfel, imediat 
după apariția hotărîrii, I.A.S. 
din județul Bacău au livrat sta
tului in avans 52 tone carne. 
Toate animalele au fost încadra
te la calitatea I, depășind fie
care greutatea- de peste 350 kg.

care an 
magazi-

preocu- 
viața a

>

*

4
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PRIN AUTOPERFECTIONARE,
LA AUTORITATE Programul I

PRESTIGIU
9,00 Curs de limba 

capitulare (3).
1,30 A fost odată 

„Băiețelul cel 
10,00 Telex.
10,05
10,10

germană. Re-

ca niciodată... 
isteț“ (II).

în tradiția școlii 'românești, presti
giul profesoral s-a măsurat dintot- 
deauna după capacitatea slujitorului 
catedrei de a rămîne permanent des
chis înnoirii, de a fi receptiv la co
mandamentele sociale și morale ale 
timpului său. Cineva vedea în acest 
gest de prețuire un omagiu adus din- 
totd^auna viitorului care, în fata 
dascălului mai mult decît oriunde, 
ia înfățișarea acelor priviri scrută
toare, însetate de adevăr și de per
fecțiune, prin care se recunoaște fiece 
nouă generație. Sigur este însă un 
fapt, poate mai puțin poetic,' dar — 
in orice caz — nu mai puțin impor
tant și acut, anume că marca capaci
tate de a fi mereu actual, de a con
figura în fața tinerilor un model de 
înaltă ținută clică și profesională 
condiționează reușita oricărui act 
pedagogic și conferă substanță acelui 
sentiment de responsabilitate fără de 
care cuvintul, străduința profesoru
lui riscă să plutească în van. Nu doar 
un sens de continuitate a acestei 
frumoase tradiții văd eu în recenta 
hotărire a plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la perfectionarea învătămîn- 

- tului, ci statuarea generalizată, la 
condiția de astăzi a școlii românești, 
a acestui imperativ major, cel mai 
important acum pentru noi, cind în- 
vățămintul de toate gradele benefi
ciază de o dotație tehnico-materială 
fără precedent : lupta întregului corp 
profesoral împotriva rutinei și mini
mei rezistente, a conservatorismului 
de orice factură spre a putea astfel 
utiliza cu competență și dăruire în
treaga zestre morală și materială do- 
bîndită de școala românească in anii 
socialismului.

în cuvîntarea rostită pe această 
temă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se sublinia — in contextul reliefă
rii factorilor decisivi pentru ca 
instruirea 
atingă noi 
dernizării 
delor în 
perfecționării predării științelor 
ciale și a activității de educație in 
general, întăririi rolului și lărgirii 
atribuțiilor organelor colective la 
toate nivelurile. Hotărîrea însăși 
consacră imperativele îmbunătățirii 
planurilor și programelor de învăță- 
mint, ținîndu-se seama de cele mal 
noi cuceriri ale științei, tehnicii și 
culturii contemporane, imperativele 
acoperirii tuturor disciplinelor cu 
cursuri și manuale, ale perfecționării 
activității de educație a tuturor ele
vilor și studenților ș.a.m.d. După pă
rerea mea, toate asemenea îndatoriri 
de frunte ale învățămîntului, în primă 
și ultimă analiză de. aici încep, de la 
perfecționarea neîntreruptă a pregăti
rii cadrelor didactice, de la ridicarea 
continuă a nivelului politico-ideolo
gic al acestora. Și trebuie spus cu 
toată claritatea și cu toată convinge
rea că oricite eforturi s-ar întreprin

decisivi pentru 
publică în România să 
culmi — necesitatea mo- 
conținutului și meto- 

întreaga activitate școlară, 
so-

de la nivelul conducerii ministerului. 
Pricite măsuri s-ar iniția — și e bine 
să se inițieze cit mai multe — pen
tru ca perfecționarea pregătirii ca
drelor didactice să se realizeze în
tr-un sistem unitar la dimensiunile 
întregului nostru corp profesoral, 

•» hotărîtoare într-o înaltă măsură ră
mîne străduința autopcrl'ectionării 
continue, munea aceea, de zi și de 
noapte, dusă cu tine însuti spre a-ți 
putea păstra nealterat fondul tineresc 
de receptivitate, spre a-ți însuși și, 
totodată, a oferi, la nivelul cel mai 
înalt, tot ceea ce școala, procesul 
educării tinerei generații are nevoie 
din partea ta ca educator comunist.

în lucrările sale, recenta plenară, 
în spiritul intoleranței față de lipsuri, 
a ajuns la concluzia că învățămîntul 
nu este incă legat suficient de prac
tică și de viață, că integrarea cu 
producția și cercetarea nu a depășit 
ritmul lent, iar supraîncărcarea ele
vilor și studenților acționează aseme
nea unei frine în perfecționarea mij
loacelor de lucru cu tinerii. Or, chiar 
și cea mai sumară analiză ne de
monstrează că și într-un caz și in ce
lălalt factorul care a determinat sau 
ar putea să determine schimbarea, 
corectarea și perfectarea este în pri
mul rind personalitatea cadrului di
dactic, condiția lui profesională și 
inoral-politică, capacitatea lui de a 
soluționa, in chiar desfășurarea inti
mă a procesului de învățămint, pro
blemele cu care acesta se confruntă 
zi de zi, ceas de ceas. Citeva exemple 
culese din sfera invățămintului su
perior mi se par elocvente din acest 
punct de vedere. Așa, bunăoară, rit
mul lent al integrării învățămîntului 
superior cu cercetarea și producția 
nu se datorește — cum se afirmă pe 
alocuri — stabilizării obiective a unor 
raporturi de conlucrare specifice șco
lii sau întreprinderilor economice. 
Nu, explicația mi se pare a fi mai 
ales alta ; cel puțin în domeniul in- 
vătămîntului superior agronomic, 
politehnic și economic, ritmul lent al 
integrării cred că se datorește insu
ficientei explorări a zonelor de con
tact și de reciprocă determinare din
tre cele trei domenii de activitate, 
sau, în cazul cind această etapă a 
fost depășită, insuficientei valorifi
cări, sub formă concretă, a posibili
tăților deja cunoscute. Și 
se poate vedea, explicația 
același factor : capacitatea 
a profesorului, arta Sa. de
permanent în actualitate, de a-i sesi
za și valorifica acesteia cele mai 
înalte virtufi în perspectiva exigen
țelor formulate la adresa școlii.

Dar poate că exemplul cel mai 
elocvent în această privință ii oferă 

‘ știihtdle sociale. „O deosebită atentle 
— precizează și recenta hotărire — 
se va acorda perfecționării științelor 
sociale, creșterii rolului lor educativ 
astfel incit elevii și studenții să-și

însușească concepția științifică des
pre lume și viață — materialismul 
dialectic și istoric.. “ Recomandările 
formulate în atitea rînduri de secre
tarul general al partidului nostru cu 
privire la constituirea și aplicarea 
unui sistem unitar și eficient de pre
dare a științelor sociale, de îmbună
tățire, pe această cale, a activității 
de educație Tnoral-politică a tinere
tului in spiritul eticii și echității so
cialiste au avut darul să sublinieze 
implicit necesitatea situării fiecărui 
cadru didactic pe o poziție creatoare, 
necesitatea valorificării depline în 
lecții a experienței proprii partidului 
nostru, conducerii sale marxist-le- 
niniste în edificarea societății multi
lateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei. Statuată pe asemenea dimen
siuni, personalitatea profesorului de 
științe sociale apare de neconceput 
în afara contactului direct și multi
lateral cu viața socială căreia trebuie 
să-i cunoască transformările cantita
tive și calitative, să militeze ne
obosit, ca un adevărat activist al 
partidului, pentru convertirea ce
lor mai înalte 
puternice acte 
gată finalitate 
zontul școlii. Iar posibilitatea de 
a răspunde așa cum se cuvine aces
tor exigențe este tot un aspect al 
auto-exigenței, al prestigiului și auto
rității fiecărui profesor de științe 
sociale.

Iată tot atitea rațiuni pentru care 
programul de activitate practică, de 
afirmare multilaterală a școlii romă- . 
nești ca factor decisiv de cultură și 
civilizație, cu care se identifică ho
tărîrea plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea și perfectiona
rea învățămîntului, acționează ca un 
puternic element de mobilizare a 
corpului profesoral, de solicitare și 
valorificare integrală a bogatelor ca
lități profesionale și politice specifice 
acestuia.

Avanpremieră,
Biblioteca pentru toți. 
Șt. O. Iosif.
De vorbă cu gospodinele. 
Ansamblul folcloric al ti
neretului „Doină Bucureș- 
tiului“.

11,50 Roman foileton : ..Noile 
venturi ale mușchetarilor1*. 
Episodul II — „Conspirația*4.

12,40 Cărți și idei. Constantin Flo- 
rea, redactor șef-adjunct la 
„Era socialistă4*, comentează 
lucrarea „P.C.R. — detașa
ment activ al marii armate 
revoluționare internaționale44, 
apărută la Editura Politică.

13.00 Telejurnal.
14.30 Tenis de cîmp : România — 

Noua Zeelandă, în cadrul 
„Cupei Davis44. Continuarea 
partidei de simplu Ilie Năs
tase — Onny Parun. Partida 
de dublu. Transmisiune di
rectă de la arena Progresul.

17.30 Seara televiziunii poloneze 
(partea I).

19.30 Telejurnal © Cincinalul îna
inte de termen, 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni. Fiecare cetățean — 
un bun proprietar, gospodar, 
producător. Inițiativă 
ralizată în unitățile 
mice ale județului 
Transmisiune de la 
prinderea „Textila44

11,00
11,20

a-

rigoarea elevată a stilului 
lui Tudor Vianu. Critica sa 
— creație perpetuă a unui 
analist vizionar — situează 
mai presus rigoarea inter
pretării decît vocația meta
forei pe care o folosește a- 
desea cu finețe. Exercițiul 
critic are în accepția eseis
tului funcții revelatorii, tot 
atitea porți deschise spre 
intimitatea operei. Astfel, 
eseul realizează in opera 
de cunoaștere un amplu și 
subtil act inițiatic, o imagi-

firească, In sensul preocu
părilor actuale ale scriito
rului, al dorinței sale de a 
realiza sinteze cuprinză
toare.

Coloana vertebrală a căr
ții sale este ideea de om 
și de umanitate sau, mai 
exact spus, apărarea valo
rilor omului și ale umani
tății de eroziunea timpului, 
de acele forțe care încear
că, pe alte meridiane ale 
lumii, să le surpe, să le 
distrugă identitatea și să le

valori ale ei 
educative de 
practică în

în 
bo- 
ori-

Prof. univ. dr. Ion BERCEANU
Institutul agronomic „N. Bălcescu"

cum ușor 
rezidă în 
creatoare 
a rămîne

Festivalul de muzică 
ușoară de la Mamaia
Iată-ne ajunși la fi

nele concursului na
țional de muzică u- 
șoară românească. A- 
seară, ultimele 15 me
lodii au fost prezen
tate în cea de-a II-a 
formulă de interpre
tare. Am reascultat: 
povestea stewardesei 
din „Ora... H“, melo
diile despre poezia 
„stelelor", exuberanța 
„Tinerilor". Am apre
ciat efortul acelor 
compozitori care și-au 
gîndit variante or
chestrale diferite pen
tru cele două inter
pretări, străduindu-se 
să dea nuanțe noi, rit
muri noi pieselor pre
zentate.

Concursul s-a în
cheiat. Au fost 4 zile 
de concentrare in ore
le de repetiție, de e- 
moții la fiecare con
cert. Duminică seară 
vom afla melodiile 
premiate, cîștigătorii 
concursului de creație, 
aprecierile pe care ju
riile, publicul, le vor 
■da acelor interpreți, 
care s-au străduit, și 
au reușit, să fie me

sagerii unei muzici de 
cea mai bună calitate.

Aseară am urmărit 
și ultimele două mi- 
crorecitaluri ale aces
tui festival. Corina 
Chiriac a convins că 
este intr-un real pro
gres. Și-a diversificat 
repertoriul, a promo
vat mai ales cintecele 
ritmice pe care, cu 
temperamentul său, 
le-a putut transmite 
simplu, direct.

Este o” mare satis
facție pentru un mu
zician, pentru oricare 
spectator să remarce 
într-un concert-spec- 
tacol sau într-un reci
tal profesionalismul. 
Au fost aplaudați la 
festival — și publicul 
prezent la Mamaia a 
fost cit se poate de 
exigent — acei inter
preți conștiincioși, se
veri cu ei înșiși, care 
au știut să-și împle
tească talentul cu stu
diul, care au ilustrat 
prin recitalurile susți
nute stadiul evoluției 
lor, treptele ce • le-au 
urcat spre arta adevă
rată, acei interpreți

care refuză să-și facă 
concesii. Și, în primul 
rind, trebuie să notăm 
în acest sens exem
plara evoluție a Mar
garetei Pîslaru. Ni
mic nu este mai im
portant de amintit 
cind vorbim despre ac
tivitatea acestei solis
te. în afară talentu
lui ei, a conștiinciozi
tății 'cu care-și pregă
tește orice apariție în 
public. Cunoșteam, din 
microrecitalul Marga
retei Pîslaru, și me
lodia lui Grigoriu, și 
refrenele din filmul 
„Veronica", și compo
ziția ei de succes „A- 
lergător de cursă lun
gă", și celebra „Țari
nă". Am ascultat în 
primă audiție „Dacă ai 
ghici", o nouă compo
ziție, inspirată, a so
listei. Să notăm deci, 
la loc de cinste, în fi
nalul acestui festival, 
recitalul de ținută al 
Margaretei Pîslaru.

Smaranda 
OȚEANU

Mamaia, 20.
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„ROMÂNIA - FILM"

PREZINTĂ
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JUCĂTORUL"
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în sălile Ateneului Român 
deschis vineri seara expoziția 
ternațională filatelică intitulată 
„Socfilex III", organizată de Asocia
ția filateliștilor din țara noastră, 
sub patronajul tovarășului Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministru al 
transporturilor și telecomunicațiilor.

La vernisaj au luat parte tovară
șii Gh. Airinei, adjunct al minis
trului transporturilor și telecomuni
cațiilor, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Dumitru

fl-a 
in-

Io?

cinema
3 Dragostea începe vineri : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15.
e Ciprlan* Porumbescu : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19,30,
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19.
@ Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,15.
© Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,30, FA
VORIT — 8,45; 11; 13,15: 15,30; 18; 
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 8.45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la gră
dină — 20,15.
ta Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
© Lumea se distrează : DOINA
— 11; 13; 15,30; 17,45; 20, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
© La răscruce de vinturi : SCA
LA — 11.15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21, la grădină — 20,15, 
GRADINA DINAMO — 20,15.
e Ultimul cartuș : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Un om în sălbăticie : SALA
PALATULUI — 18 (seria de bile
te — 4662), FESTIVAL — 9: 11.15; 
13,30; 16: 18,45; 21,15, la grădină
— 20,15, GRĂDINA SELECT — 20. 
q Veronica — 9,30—18 în conti

nuare, Program de filme docu
mentare — 20,15 TIMPURI NOI. 
e Antoniu și Cleopatra : EXCEL
SIOR — 9: 12,30; 16: 19.30, BU- 
ZEȘTI — 9; 12,30; 16; 19,30, la 
grădină — 20,15, GLORIA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
e Supcrautomat — 10; 12: 14; 16,30;
18.30, Noaptea — 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
© Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : LIRA — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,15, 
© Monte Carlo : GRIVITA — 8,45; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, la grădină — 20. 
© Simon Templar intervine : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15, la grădi
nă — 20,30, GIULEȘTI — 15.30; 
18; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15.
© Ceața : VITAN — 15,30; 17,30;
19.30, la grădină — 20,15.
© Fluturii sint liberi : VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45: 18,15; 20,30, 
TOMIS — 8,45; 11; 13.30: 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 20,15.
© Rond de noapte : DACIA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
® Tecumseh : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15. 
© Grăbiți apusul soarelui : UNI
REA — 15,30; 19,15, la grădină — 
20,15.
© Aventurile lui Babușcă î CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Copiii căpitanului Grant : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.

© Salcîmul liliachiu : ARTA — 16;
18; 20. la grădină — 20.30.
o Pe aripile vîntulul : VIITORUL 
— 10; 14,30; 19, MOȘILOR — 9; 
13,30; 1S, la grădină — 20.
@ Jandarmul se însoară : FE
RENTARI — 10: 15,30.
a O zi mai lungă decît un an : 
FERENTARI — 18; 20,15.
© Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : PACEA — 15,30; 18;
20,15.
0 Fata care vinde flori : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
© Nici un moment de plictisea
lă : MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
© Acea pisică blestemată : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
© Ce se întimplă, doctore ?: PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

teatre
e Teatrul de comedie (la Arene
le Romane) : Fata Morgana — 
20,30.
e Teatrul satiric muzical ,,C. Tâ- 
nase" (la Grădina Boema) : Es- 
tival-Boema — 20.
e Ansamblul artistic 
Română" : Meleaguri
— 18,30.
a Circul „București" :
— spectacol internațional — 19,30.

„Rapsodia 
fermecate

Arena ’73

noastre, 
Nicolae 

aceste 
valoare,

NOTE DE LECTURĂ

gene- 
econo- 
Arad. 
între- 

_________ ,, Arad.
20,10 Teleenciclopedia o Cozia 0 

Transporturi — podul o Jean 
Dreville.

20.50 Film serial „Mannix44.
21.50 “ ' '
22,00

Telejurnal.
Seara televiziunii poloneze 
(partea a II-a).

Programul II

16.00
16,10

Agenda.
Film serial „Daktari". Epi
sodul „Regele Clarence" (II). 
Cintece' și jocuri populare. 
Ansamblul folcloric al Casei 
de cultură a municipiului 
Satu-Mare.

17,10 Reporterii noștri peste ho
tare » Prin Karelia sovie
tică. Reporter : Iile Nedelcu 
• Wartburg (R.D.G.). 
ter : Rodicâ Rarău.

17,30 Armonii intime : 
lui Eminescu. Cîntă 
Filarmonicii din Iași. 
Ion Pavalache. '

18,00 Travelling peste timp. Ma
gazin de cultură cinemato
grafică.

16,33

■ H
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■

Repor-

Omagiu 
corul

Dirijor:

si

' H

< KgI ■

Mi

Joița, 
liului 
rești,

Au 
univ.

■■

Eseistica lui Nicolae Ba
lotă a cunoscut, încă de la 
debutul său tardiv, în 1969, 
cu excelentul volum de e- 
seuri „Euphorion", de
plina consacrare și unani
mă apreciere. De atunci, in 
numai cîțiva ani eseistul a 
străbătut calea dificilă a 
prestigiului pentru a deveni 
în momentul de față una 
din cele mai autorizate 
„voci" ale criticii .noastre. 
Stăpîn pe lecturi În
tinse, din varii domenii, cu 
o curiozitate nealterată de 
trecerea prin „aproape 
toate cărțile veacului", sen
sibil în egală măsură la 
mesajul artei antice sau al 
celei din zilele 
subtil interpret, 
Balotă a pus toate 
daruri, de reală
la temelia bogatei sale ope
re critice. Numai cunoscind 
aceste realități putem dez
lega aparentul „miracol" al 
unor apariții editoriale la 
intervale așa de scurte, ca 
și faptul că de cîțiva ani 
scrisul său a devenit o pre
zentă aproape cotidiană în 
presă, la radio și televiziu
ne. în mai puțin de patru 
ani, Nicolae Balotă a editat, 
într-o frenetică acțiune de 
recuperare a „timpului 
pierdut", 6 volume, în cea 
mai mare parte eseuri lite
rare sau de filozofie a cul
turii („Euphorion", „La
birint", „Lupta cu ab
surdul"), 
grafic („Urmuz"), 
o carte din sfera 
logiei și moralei 
(Despre pasiuni).

La o asemenea „fișă bi
bliografică" criticul a adău
gat de curînd un masiv 
tom, de aproape cinci sute 
de pagini, Umanități, (tipă
rit la editura „Eminescu") 
care atestă in 
dominația speciei 
în critica exercitată 
colae Balotă. Nu 
vorbi de preferințe 
te în urma unui îndelungat 
exercițiu critic, ci mai de
grabă de posibilități a- 
decvate obiectului cercetat. 
Critica, îmbinînd analiza 
riguroasă a textelor cu largi 
trimiteri la orizontul cul
turii universale, este intens 
asociativă, în descendență 
călinesciană, completată de

Nicolae BALOTA;

„Umanități''
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prim-vicepreședinte al Consi- 
popular al municipiului Bucu- 
numeroși filateliști.
luat, de asemenea, parte prof. 
Stoicio Christov,

Uniunii filateliștilor 
garia, ing. Ladislas 
ședințele Federației 
R.S. Cehoslovacă, 
președintele Asociației 
din R. D. Germană, Zbigniew Zie
linski, președintele Federației 
teliștilor 
chinski, 
unionale 
delegația 
dusă de 
ședințele 
veni, și delegația 
ghiari condusă de Laszlo Pakozdi.

Au fost, de asemenea, de față re
prezentanți ai unor administrații 
poștale ai țărilor socialiste, precum 
și membri ai corpului diplomatit.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de general colonel în rezervă Con
stantin'Smirnov, președintele Aso
ciației filateliștilor din - Republica 
Socialistă România.

Asistența a vizitat apoi expoziția, 
care cuprinde circa 850 de cadre, 
conținind peste 230 de colecții, apar- 
ținind unor prestigioși filateliști.

Colecțiile, in marea lor majoritate 
distinse în mari concursuri și expo
ziții internaționale, înfățișează vizi
tatorilor aspecte cit mai variate din 
istoria poștală, emisiuni rare, teme 
dezvoltind subiecte legate de istoria 
și cultura popoarelor, de lupta și 
succesele obținute în construirea so
cialismului. în clase separate sint 
expuse colecții oficiale aparținînd 
administrațiilor poștale ale țărilor 
participante, colecții de tineret, de 
întreguri poștale, precum și literatu
ră filatelică.

Expoziția rămîne zilnic deschisă in
tre orele 9 și 20.

președintele 
din R. P. Bul- 
Dvoracek, pre- 
filateliștilor din 
Kurt Sămisch, 

filateliștilor

fila- 
polonezi, Anatolii Kats- 

vicepreședintele Asociației 
a filateliștilor din U.R.S.S., 
filateliștilor iugoslavi con
ing. Franc Lescoșek, pre- 
Asociației filateliștilor slo- 

filateliștilor ma-

(„Euphorion", 
„Lupta cu 

un eseu mono- 
dar și 
psiho- 
umane

continuare 
eseului 
de Ni- 
putem 
forma-

c

HH
: :

- nară preumblare în univer
sul deschis al creației.

„Umanități" se alcătuieș
te pe ideea de panoram^ 
mișcătoare, pe deplin cog
noscibilă și interpretabilă, 
a universului operelor. 
Chiar dacă ultimele două 
secțiuni ale volumului, 
Lecturi și Profiluri, adună o 
parte din eseurile-cronici 
publicate în presă, nu toate 
de aceeași importanță în e- 
conomia cărții, fie că se 
referă la scrieri de mai 
mică valoare sau la scrii
tori cu circulație redusă la 
anumite arii spirituale, lu
crarea de fată concentrează 
fascicolul ideatic în 
problematicii centrale 
tropologiei creației, a 
nului și a umanității.

Nicolae Balotă meditase 
și cu alte ocazii în jurul 
marilor probleme gnoseo
logice ale culturii, așa că 
reluarea acestor ginduri, 
mai mult enunțate 
rior, despre relația 
operă și om, dintre 
și obiectul creației

jurul 
a an- 
uma-

ante- 
dintre 

creație 
apare

anuleze personalitatea. E- 
seul programatic „Omul, o 
idee inutilă ?“ are un evi
dent caracter polemic și de 
avertisment : „uităm că 
umanitatea nu este (cum 
pretind azi noii teoreticieni 
ai structurii) o categoric 
desuetă ori inutilă, abstrac
tă și neutră, simplă cochi
lie goală, bună do aruncat 
a unor afecte defuncte, ci 
este însăși esența acestei 
făpturi". Parabola populară 
despre pasărea măiastră 
care „cată să se facă om" 
devine in lucrare ideea-ca- 
dru a perpetuei sforțări în 
devenirea omului întru 
umanitate : „Lupta celui 
care „cată să se facă om" 
înseamnă strădania spre un 
spor de omenie", deoarece, 
conchide autorul, „nu exis
tă — o știm azi mai 
bine decît altădată — o na
tură umană imuabilă dată 
o dată pentru totdeauna. 
Omul devine om luptind cu 
inerțiile naturii și triumfînd 
asupra lor. Gravă eroare a 
celor care vor #ă condam-

ne omul la o pasivitate în 
fața forțelor care-1 amenin
ță, căci nu sintem tăcuți de 
puterile care ne asediază 
decît in măsura în care re
nunțăm de a ne face pe noi 
înșine oameni". Una din 
sursele menținerii și afir
mării superioare a umani
tății se află în „fructele 
grădinii culturii", metaforă 
semnificativă pentru în
treaga filozofie ce guver
nează cartea de față : „cred 
că nu este menire mai 
înaltă pentru un om ai cu- 
vintului decît aceea de ma
gistru, de dascăl. Și aceasta 
nu numai prin ceea ce le 
poți spune, Ie poți da tine
rilor, ci și prin ceea ce poți 
primi. „Umanioarele" bă- 
trinilor noștri n-aveau alt 
sens decît acesta : a-I face 
pe ucenicul intru umanita
te să devină mai om, să 
devină om deplin", dar 
pentru aceasta „n-ar trebui 
să existe un om care in 
viață, măcar la vîrsta atot
cuprinzătoare a tinereții, să 
nu fi gustat din fructele 
toate ale grădinii omului 
care se cheamă Cultură".

Apărarea și afirmarea de
plină a valorilor umane în 
folosul sporirii omeniei 
constitui» țelul programatic 
afirmat deschis, cum am 
văzut, al lucrării lui Nico
lae Balotă. Este într-un 
fel o „ars amandi" a criti
cului, care, dezvoltind o 
prețioasă moștenire a uma
nismului românesc și eu
ropean, se situează în de
plină actualitate prin recu
noașterea (in eseul „Despre 
umanismul marxist") a 
noilor dimensiuni conferite 
umanismului de marxism 
„ca factor esențial în acest 
proces al transformării o- 
muiui și a lumii". „Umani
tăți" se dezvăluie, astfel, ca 
o carte a participării ne
mijlocite a unei conștiințe 
creatoare Ia elucidarea u- 
nor aspecte cardinale ale 
gîndirii actuale. Dar tot
odată ea este perpetua 
mărturie a creatorului des
pre sine însuși, despre anii 
formării intelectuale, des
pre afinități și opoziții, in
tr-un cuvînt, o carte con
temporană, nouă, purtă
toare a unui mesaj de pă
trunzătoare omeni».’

Emil VASILESCU
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„CUPA DAVIS" După prima zi

România

.?

Coproducție a studiou
rilor „Lenfilm" și Barran- 
dov. Ecranizare dupâ 
F. M. Dostoievski, Regia: 
Aleksei Batalov. Cu : Ni-
kolai Burliaev, Tatiana

Ivanova

FOTBAL:

A

Noua Zeelandă 1-0
© Ovici l-a învins pe Fairlie • Astăzi se reia partida 
Năstass-Parun (la întrerupere, 6—1, 8-6 pentru Năstase)

După ce, in cursul dimineții, no
rii de ploaie puneau sub semnul in- 

. certitudinii desfășurarea primelor 
partide ale meciului de tenis Româ
nia—Noua Zeelandă, la amiază un 
soare strălucitor și-a făcut apariția, 
astfel că, exact la ora fixată (14,30), 
pe terenul central de la „Progresul" 
și-au făcut apariția Toma Ovici 
(România) și Brian Fairlie (Noua 
Zeelandă). Era evident — și obiș
nuitele schimburi de minge, pentru 
încălzire, ne-au demonstrat — că 
ambii jucători încearcă emoții su
plimentare ; victoria echipelor lor 
depindea în foarte mare măsură de 
ceea ce fiecare avea să reușească 
(sau nu) acum, în partida de debut.

Toma Ovici a luat însă un start 
exploziv, neașteptat. Fairlie părea 
spectator, în Completă imposibilita
te de a reuși ceva. Setul întîi (care 
a durat numai 20 de minute) n-a 
avut istoric, Ovici adjudecîndu-și-1 
cu 6—1. Cine putea să-și închipuie, 
totuși, că, in continuare, raportul de 
forțe se va schimba ? Neozeelande
zul joacă mult mai ambițios, punc
tează in serie, dar, de cele mai mul
te ori, pe greșelile de neînțeles ale 
lui Ovici. Fairlie egalează la seturi 
și ia apoi conducerea (6—3, 6—3). 
Pauza regulamentară prilejuiește o 
odihnă binevenită pentru jucători, 
clar și pentru spectatori care, în a- 
fara regretului de a-1 vedea pe Ovici 
cedînd, după un start atît de bun, 
resimțiseră și o serioasă doză de 
plictiseală — jocul, in general, fiind 
destul de anost, de uzură, neinte-

resant. Să recunoaștem, în aceste 
două seturi am văzut un joc de pre
lungită „tăcănealâ", ca ia un antre
nament, rezervat în exclusivitate 
simplei treceri a mingiel peste pla
să. Revenirea pe teren a celor doi 
aduce un anume reviriment in joc ; 
Ovici se arată mai proaspăt, bine 
dispus și, într-adevăr, cîștigă setul 
la scorul maxim : 6—0. Fairlie re
simte, in mod evident, oboseala a- 
cumulată la început. Face unele e- 
forturi în setul decisiv, dar Ovici — 
cu o condiție fizică superioară și 
mai__atent — cîștigă și ultimul set 

Echipa României ia condu- 
1—0 cu Noua Zeelandă.

(6-2). 
cereh :

pauza dintre partide. Sint

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
Selecționata de fotbal a țării noas

tre și-a continuat ieri la Brașov pre
gătirile, in vederea noului sezon in
ternațional, întîlnind intr-un meci de 
verificare formația locală Steagul 
Roșu. Selecționabilii au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (2—1), prin 
punctele marcate de Dinu (min. 34) 
și Dumitrache (min. 41 din 11 m).

Pentru gazde a înscris Pescaru (min. 
19). Selecționata a utilizat următoa
rea formație : Haidu — Sătmăreanu, 
Dinu, Antonescu (Sameș), Deleanu 
(Tănăsescu) — Dumitru, Dobrin 
(Dembrovschi) — Troi, R. Nunweiller 
(Anca), Dumitrache (Dudu Georges
cu), Marcu (Țarălungă).

A

In cîte v a r î n d u r i
Finalele campionatelor națio

nale de atletism se vor desfă
șura, astăzi și miine, pe stadio
nul Republicii din Capitală. La 
întreceri vor participa aproape 
200 de atleți și atlete care 
obținut cele mai valoroase 
zultate în fazele precedente, 
acest an, campionatele au 
scop selecționarea echipelor pen
tru „Cupa Europei" și „Univer
siada" de la Moscova. Astăzi 
întrecerile încep dimineața, 
la ora 9, iar după-amiază, de la 
15,30.

• A început „Cupa Galea". In 
diferite Qfașe din Europa se dispută

au 
re
in 
ca

eliminatoriile competiției de tenis 
„Cupa Galea", rezervată echipelor de 
tineret. Iată rezultatele după prima 
zi : La Szczecin : Polonia — Norve
gia 2—0 ; R. D. Germană — Norve
gia 1—0 ; la Monte Carlo : Monaco — 
Turcia 2—0 ; Monaco — Belgia 1—0 ; 
Belgia — Turcia 1—0 ; la Nyon (El
veția) : Olanda — Brazilia 2—1 ; El
veția — Iran 2—1 ; la Maribor : Iu
goslavia — Tunisia 1—0 ; Mexic — 
Danemarca 1—0.

o Turul ciclist al Franței a conii- 
nuat vineri cu desfășurarea etapei a 
18-a pe ruta : Brive-la-gaillarde— 
Clermont Ferrand (216,500 km). Pri
mul a trecut linia de sosire spaniolul 
Ocana, cronometrat în 6h 36’21”. Oca- 
na continuă să poarte tricoul galben 
de lider al clasamentului.

o Un nou record mondial in proba 
de 100 m plat femei a realizat, cu 
prilejul campionatelor de atletism 
ale R. D. Germane de la Dresda, cu
noscuta campioană Renate “ '
10”8/10 (vechiul record era 
9/10 '

• 
din 
fost 
tate 
razzutti-Santana 7—5, ‘1—6, 6—4, 6—4, 
Zugarelli-Higueras 7—5, 6—3, 6—2) ; 
Praga : Cehoslovacia-R. F. Germania 
2—1 (Fassbender, Pohmann-Kodes, 
Kukal 6—2, 3—6, 8—6, 9—7), Meciul 
de la Moscova, dintre echipele 
U.R.S.S. și Franței, nu a putut înce
pe din cauza unei ploi torențiale.

9 VOLEI. Selecționatele feminine 
de volei ale Japoniei și Ungariei 
s-au întîlnit într-un meci amical la 
Budapesta. Victoria a revenit cu sco
rul de 3—0 (15—7, 15—11, 16—14) 
sportivelor maghiare, e In ziua a 
doua a turneului internațional mas
culin de volei de la Olsztyn : Ungaria = - " - " - - — •
nia 
nia

Stecher : 
de 10” 

sportive), 
europene 
ieri au

și aparținea aceleiași
In semifinalele zonei 

cadrul „Cupei Davis", ___
inregistrate următoarele rezul- 

: Torino : Italia-Spania 2—0 (Ba-

E 1----
citeva clipe de relaxare și pen
tru arbitrul neutru al meciului, 
venerabilul domn G. P. Hughes 
(Anglia). Cerindu-ne scuze pen
tru deranj, îi solicităm un micro 
interviu.

— Cum vi s-a părut partida 
dintre Ovici fi Fairlie ?

— Lungă și obositoare pen
tru toți. Ovici mi-a făcut im
presia că poate termina foarte 
repede jocul. în primul set, 
parcă nici nu a avut adversar. 
După aceea, mi s-a părut ca un 
om care știe sigur... că va pier
de. A făcut foarte multe greșeli. 
La pauză s-a refăcut și am vă
zut din nou un jucător care știe 
că poate să învingă. Și a învins.

— A depins totul doar de 
Ovici ?

— Cred că nu-1 nedreptățesc 
pe Ovici, spunind că Eairlie a 
adeverit spusele antrenorului 
său : totdeauna in „Cupa 
Davis" joacă nervos și face gre
șeli peste greșeli... Evident, as
tăzi Fairlie nu a fost în cea mai 
bună formă.

— Au existat citeva con
troverse și nemulțumiri la 
deciziile arbitrilor de . linie. 
Vi s-au părut grave greșe
lile reclamate ?

— A, nimic grav. Dotiă-trei 
decizii, pentru care, intr-adevăr, 
am fost nevoit să intervin și să 
potolesc spiritele. Asemenea si
tuații, deși nu neapărat dorite, 
sint în tenis, știți prea bine, 
extrem de frecvente...

— Vă mulțumesc, dar vi 
mai rog să-mi spuneți pro
nosticul dv. pentru partida a 
doua.

— Năstase este marele favo
rit. Iar dacă învinge, echipa 
României are șanse serioase la 
cîștigarea meciului, deci la cali
ficarea în finala grupei A a zo
nei europene. Acum, scuzați-mâ, 
începe jocul Năstase — Parun.

— Italia 3—0 ; U.R.S.S. — Polo- 
(tineret) 3—0 ; Polonia — Româ- 
3—0 (15—7, 16—14, 15—12).
Pe stadionul Ramatgan din Tel 

Aviv s-a disputat meciul internațio
nal de fotbal dintre selecționatele 
Uruguayului și Israelului. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) in 
favoarea oaspeților.

Ilie Năstase și Onny Parun intră 
în joc, fiecare cu intenția sa — Năs
tase de a-și fructifica șansele una
nim acordate, Parun de a egala sco
rul în meciul pe echipe, răsturnind 
toate calculele. Partida — care avea 
să se întrerupă din cauza întunericu
lui — a fost îndelung aplaudată, 
ambii jucători întrebuintîndu-se la 
maximum, luptind pentru fiecare 
minge. Năstase a cîștigat ușor setul 
I (6—1), dar pe cel de-al doilea cu 
multă greutate, căci Parun a găsit 
antidotul la o serie de acțiuni ale 
campionului român. Scorul în acest 
set a fost la un moment dat 4—4, 
după care Năstase a luat conducerea 
cu 5—4, dar a fost din nou egalat, 
condus apoi cu 6—5, pentru ca, ega- 
lind iarăși (6—6), să puncteze, in 
fine, de două ori, și să cîștige (8—6). 
E ora 19,45. Se întunecase. Arbitrul 
decide întreruperea partidei. Ea se 
va relua astăzi după-amiază, de la 
ora 14,30. " 
blu, care ar putea 
meciului.

Va urma partida de du- 
decide soart»

Ion DUMITRII!
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r Secția forjă a uzinelor 
„23 .August". Zi de vară. 
Vară obișnuită a unui an 
pe care l-am numit hotări- 
tor pentru succesul acestui 
cincinal. Zile de muncă în
cordată în numele unui an
gajament devenit general : 
cincinalul înainte de ter
men. Prin fereastră cren
gile înverzite din parc ne 
vin aproape, ignorind dis
tanța. Bărbatul din fața 
mea, cu rama» ochelarilor 
desenată puternic pe frun
te, mă privește un pic des
cumpănit căutînd să desco
pere parcă, sensul mai con
cret al întrebării :

— Nu se vede ?
Mă uitasem tot timpul, 

mă uit din nou, mai atent 
acum, și văd. Prin fe
reastra cuptoarelor, limbi 
roșietice se risipesc în ae
rul halei. Cald, foarte cald, 
zgomot, numai vorbim.

— Nu se vede ? 
întrebarea mea sunase 

mai mult a invitație. „A fi 
revoluționar — azi". Pleca
sem de la dialogul iscat în- 
tr-o sală plină de tineri 
unde se încerca, pe exem
ple clasice, definirea spi
ritului revoluționar, per
manența lui. Și totul ar fi 
mers probabil bine, pinâ la 
capăt, dacă acolo, în sală, 
cineva n-ar fi solicitat pre
cizări. Precizări ținînd de 
manifestarea spiritului re
voluționar. Azi, cind idea
lurile cărora le-au închinat 
viața de-a lungul vremii 
înaintașii noștri au devenit 
realități cotidiene. S-a re
venit la textul așezat pe 
pupitru, au fost invocate 
citate. Și cam atît. Stau a- 
cum față în față cu Eroul 
Muncii Socialiste Hristache 
Antonache și aștept răs-

V __________

puns la întrebarea pusă mai 
înainte : cum este înțeles 
aici, în cadrul strict limitat 
al forjei de la „23 August", 
permanența spiritului revo
luționar ? Și drept răspuns 
mă invită să privesc — a 
cita oară ? — în jurul meu, 
repetîndu-mi :

,— Nu se vede ?
într-adevăr — se vede, și 

inspirația mea de a veni 
aici, la forjă, se conjugă cu 
regretul de a nu fi putut

nistul Hristache Antonache 
se simte, mai mult ca ori- 
cîr.d, în forjă ca în pro- 
pria-i casă. „E grea, dar tre
buie să muncim", îmi spune 
el cu vorba-i de cetățean 
al Țării de Jos, moldovean 
din partea Galaților, mare 
cit un munte. Bătăturile de 
la mîini au apărut aici, în 
forje. Părul a albit și s-a 
rărit tot aici, lîngă ciocanul 
matrițor. în zilele de 
trudă sub comanda pla

vrem să vedem cum s-au 
așezat oamenii în acești 
munți aspri, cînd de jur 
împrejur erau atîtea cîmpii 
roditoare, să pătrundem 
înăuntru în însăși ființa lor 
de piatră":

Ce va fi așadar în ființa 
acestui miner de o simpli
tate uimitoare, ce resorturi 
interioare îi guvernează 
gesturile, aici, în spintecă- 
tura Apusenilor ? îl pri
vesc călcînd apăsat în no

Eroii Muncii Socialiste HRISTACHE ANTONACHE, 
TUDOR MORAR și constructorul-miner PAVEL OȚET

așeza sub ochii nelămuriți 
ai acelor tineri imaginile 
derulate sub ochii mei, or
golios subordonate unei legi 
de fier numită fără osten
tație ambiția de a-ți face 
datoria. Și-l înțeleg pe in
terlocutorul meu că, din
colo de orice fraze, plas
ticitatea Imaginii rămine 
suverană.

...Lucrează aici, în a- 
ceastă uzină, din 1943. 
„Cine nu știe ce e for
ja fuge imediat de ea 
numai ce intră și-o vede". 
Hristache Antonache nu s-a 
gîndit niciodată să pără
sească forja. Dimpotrivă, 
acum, la 50 de ani, comu

nului de producție, mai 
complicat de la un an la al
tul, în nopțile de veghe cu 
creionul în mină deasupra 
hirtiei de calc. „Vă mai a- 
duceți aminte care a fost 
prima ?" „De unde... Era 
prin ’51. O modificare de 
tehnologie, cred, la frîne". 
Au trecut de mult de sută 
și tenacitatea de inovator 
este in continuare activă...

...Mă aflu pe Someș, in 
universul de legendă al A- 
pusenilor, în spațiul mirific 
străbătut de pașii lui Horea 
și Iancu. Recitesc pe Geo 
Bogza : „în Țara Moților 
nu sînt decît brazi, oameni, 
topoare și stînci... Și dacă

roaiele drumului desfundat 
de ploi, cu cizmele ce ating 
pulpana pufoaicii și zău că 
n-aș fi recunoscut în acest 
mers de om modest pe unul 
din vulturii șantierelor 
noastre din ultimii 20 de 
ani. Tudor Morar, Erou al 
Muncii Socialiste, aureolat 
anul trecut cu înaltul titlu, 
acolo, pe țărmul de basm 
al Porților de Fier. îmi 
arăta cindva gura deschisă 
a tunelului ce pornea din 
albia, seacă deocamdată, a 
lacului de acumulare de la 
Fîntînele. Reprezenta baza 
unei piramide, piramida- 
baraj, talpa edificiului ce 
se va numi mai tîrziu hi

drocentrala Tarnița. Ner
vul vital al sistemului hi
droenergetic Someș. Tu
dor Morar îmi vorbește 
așezat, fără emfază, pe 
un ton mai degrabă ve
sel decit preocupat. Fa
milia stă la Cluj. El locu
iește in baraca de colo, din 
stingă. Cînd are timp dă o 
fugă să-i vadă. Cînd are 
timp. O dată, de două ori pe 
lună, în rest, jos, în galerie. 
La pușcare și armare. „Nu 
ne lăsăm noi pină nu mai 
luăm cîteva luni din anga
jament". Aude probabil de
ja freamătul dtn ziua stră
pungerilor sau, și mai și, 
simte spintecind aerul, pe
retele barajului de aroca- 
mente. Asta face de 25 de 
ani. Prefigurează geometric 
in perspectivă și retează 
termene. Și n-are timp să 
audă singurătatea.

Pentru că de fapt nu este 
singur. N-a fost niciodată.

Apa care va țîșni de aici, 
de la Fîntînele, prin con
ducta de lîngă noi. ieșită 
din mina lui Tudor Morar, 
se va rostogoli pe distanță 
de kilometri pentru a ex
ploda în paletele turbinelor 
din centrala Mărișelu. Cen
trala, cavitate subterană în 
inima muntelui, centrala a- 
ceea este săpată de oamenii 
lui Pavel Oțet.

— Dacă ați alege acum 
meseria, la ce v-ați opri ?

Bineînțeles, zîmbește. O- 
țet, am impresia, tot tim
pul zimbește.

— Nici nu mi-ar trece 
prin cap altceva.

El, brigadierul de la 
Bumbești-Livezeni, cu stri
gătele de la Pietrele Albe 
în piept, nu s-ar gindi nici 
decum la altceva. El, șeful 
primei brigăzi de tineret de

r

N-AU VOTAT-
A

în marginea de sud a 
satului Tutova un grup 
de case albe, întrezărite 
printre copaci și ronduri 
de flori, îți dă impresia 
că ai nimerit brusc, pe 
negîndite, într-o stațiune 
de odihnă. Gospodarii ? 
Sînt soții Magdalena și 
Ionel Nicolaescu, ambii 
medici. Ne aflăm, de
sigur, nu într-o ■ stațiune

Atunci cînd a fost aleasă în fruntea cooperativei, ELENA OARGĂ 
avea 28 de ani, foarte puțină experiență și foarte multă voință.

Acum, după trei ani, și-a cîștigat încrederea și respectul întregului sat.

Părea și era chiar ade
vărat că femeia venise la 
ședință direct de pe 
cimp. Abia avusese timp 
să treacă în fugă pe 
acasă, să se schimbe in 
mare grabă. Oricum, nu 
avea la ședința aceasta 
aerul elegant pe care i-_l 
dă unei femei o îndelungă 
lucrare în fața oglinzii. 
Altele din sală, venite de 
la mai mări depărtări, 
aveau aerul acesta. Avu
seseră timp. Ea nu. Deși 
locul ședinței era la cîțiva 
pași de casa ei. Și totuși, 
o eleganță, o profundă 
eleganță avea. Răspindea 
în jur eleganța interioară 
pe care i-o dă oricărui 
om demnitatea, mîndria 
pentru lucrul bine făcut.

Și intr-adevăr, în tot 
decursul acestei ședințe
— ședința lunară a con
siliului intercooperatist 
din zona orașului Călan, 
județul Hunedoara — în 
care se analizau diverse
le aspecte ale activității 
cooperativelor agricole de 
producție, numele coope
rativei din Sîncrai, a cărei 
președintă este Elena 
Oargă, femeia de care 
vorbim, a fost amintit, in 
exclusivitate la capitolul 
părților pozitive, așa că 
n-a avut nici o clipă de 
ce să-și plece privirea.

O singură undă fugară 
de întristare : atunci cind 
s-a anunțat că, din cauza 
timpului înaintat, nu-i va 
mai fi vizitată cooperati
va. Păcat, ar fi avut ce 
să le arate. Mai ales la 
sectorul zootehnic, la ate
lierul anexă...

...Alegerea Elenei Oargă 
!n funcția de președinte 
al cooperativei agricole de 
producție din Sîncrai s-a 
produs în urmă cu mai 
bine de doi ani, în îm
prejurări nu tocmai feri
cite. Cooperativa stătea 
prost. Din sute de motive. 
Discuțiile din adunarea 
generală, care nu se mai 
terminau, aduceau însă 
In prim plan un motiv
— socotit, atunci, funda
mental : absența de la 
treburile cooperativei a 
bărbaților. „Unde nu e o 
mînă de bărbat, nu iese 
nimic !“ Formula aceasta 
cu pretenții de maximă 
revenea mereu. Revenea 
în ciuda faptului că o 
parte a celor de față a- 
veau de obiectat zicînd că 
pină atunci au avut în 
fruntea cooperativei nu
mai bărbați și încă dintre 
cei cu mina lată și grea 
și tot n-a ieșit nimic. Pre
ședinții de pină atunci 
fuseseră (iar aceasta era 
o situație dictată de forța 
împrejurărilor) muncitori' 
la uzina din Călan, locui
tori ai satului, totuși 
membri ai cooperativei 
care îndeplineau, în tim-

I -

pul liber, și funcția de 
președinte. Nu, nu exista 
nici un bărbat apt de 
muncă și care să nu înde
plinească la uzină o mun
că necesară, calificată. 
Pentru alegerea în funcția 
de președinte mai existau 
două alternative : 1. Să 
fie ales un pensionar și 
2. Să fie aleasă o femeie. 
Cei din prezidiu (bărbați, 
desigur) susțineau cu tă

inuit conștientă că treaba 
pe care o aveam de făcut 
era cea mai serioasă de 
pe lume. Mi-am zis că în 
cel mai scurt timp trebuie 
să găsesc o cale ca să 
scot cooperativa din si
tuația ei grea. Am luat 
la mînă totul, hîrtii, fon
duri,, datorii, am controlat, 
am discutat, cu toată lu
mea ca să știu exact ce 
.avem și in ce situație ne

ELENA OARGĂ

rie prima alternativă spri
jiniți fiind, bineînțeles, 
de cei cîțiva bărbați ră
tăciți prin sală. Ei au re
gretat atunci profund (a- 
cum și-au revizuit păre
rea) că cele două varian
te au fost puse la vot. Fe
meile din sală, in majo
ritate covirșitoare, au în
vins. Și pe bună dreptate, 
pentru că ele erau, de 
fapt, cele care constituiau 
forța de muncă și sufle
tul cooperativei.

A fost aleasă ea, Elena 
Oargă, în virstă atunci de 
28 de ani.

— Au fost și voturi îm
potrivă ? am intrebat-o.

— Da. Chiar și citeva 
femei au strigat că nu sint 
bună. Nici azi nu știu de 
ce.

Nici o clipă, nici în vis, 
nici măcar pe departe nu 
se așteptase la această 
alegere. N-avea nici cea 
mai mică idee despre ce 
ar avea de făcut.

— Salvarea a fost — 
spune ea acum — că am 
simțit dintr-o dată, cum 
mi-a căzut pe umeri soar
ta satului și că am fost 
atit de speriată, atit de

aflăm. Și tot timpul am 
judecat lucrurile ca și 
cum, peste noapte, coope
rativa asta devenise gos
podăria mea iar eu, ca o 
gospodină, trebuie musai 
s-o scot din încurcătură. 
Producțiile fuseseră destul 
de mici și la cîmp și in 
zootehnie ; veniturile mici 
și ele. Multă neîncredere, 
multă muncă de min- 
tuială. Nu existau bani, 
nu existau venituri și asta 
era, pină una alta, totul.

Dar, tot ca o gospodină 
care. într-un moment de 
declin nu găsește mai ni
mic in cămară dar știe 
că în curind ai casei se 
vor așeza la' masă și vor 
cere de mincare, și atunci 
ea găsește, spre propria 
ei uimire, o rezolvare și 
încropește un prînz. Elena 
Oargă și-a fixat privirile 
asupra unui mic atelier 
anexă și-a văzut acolo 
sursa unor venituri sigure 
și imediate. Atelierul se 
afla cam în paragină și 
se lucra ca vai de lume. 
A intrat in el și, în citeva 
săptămini, l-a pus pe pi
cioare. Se confecționau 
acolo lădițe pentru fructe

și palete pentru transpor
tul și stivuitul diverselor 
mărfuri. Dar nu prea 
existau unelte, nu prea 
exista materie primă, nu 
prea existau comenzi, nu 
prea exista rînduială in 
organizarea producției. Cu 
insistență, cu alergătură, 
cu piciorul în prag, Elena 
Oargă a demonstrat că 
se poate și altfel. Și, in 
citeva luni, veniturile din 
producția atelierului au 
început să vină. Cu aces
te venituri ea a început 
să acopere alte goluri și 
să pună la punct munca 
în celelalte sectoare.

— A trebuit să le de
monstrez tuturor că re
tribuția este strîns Ipgată 
de felul cum se muncește. 
Am avut discuții cu unele 
femei care spuneau tot 
timpul : „Eu vin la lucru, 
dar cu ce mă plătiți ?“ 
„Păi ■ — le spuneam — 
trebuie să muncim în așa 
fel ca să iasă ceva din 
munca noastră și-atunci 
n-o să ne mai întrebăm 
de unde cîștig..." A mers 
încet. E greu să schimbi 
obișnuințele oamenilor. 
Dar se poate. Uite că se 
poate.

— Ce a fost mai greu 
și mai greu pentru dum
neavoastră ?

Elena Oargă rămine 
cîteva clipe pe gînduri. 
Cine știe între cite situa
ții grele, între cite mo
mente dificile a avut de 
ales !

— Da, răspunde ea în
tr-un tîrziu, mai greu 
mi-a fost atunci cind ve
neau la mine oameni bă- 
trini cu cite o plîngere 
împotriva vreunei șefe de 
echipă sau brigadiere. De 
cele mai multe ori era 
vorba despre cazuri in 
care șefele de echipă sau 
brigadierele aplicau cu 
strictețe normele de disci
plină așa cum le învățam 
eu. Și asta nu le conve
nea unora. Mi-a fost greu 
în aceste situații, erau 
oameni in virstă, eu știam 
că n-au dreptate și to
tuși... Dar m-am descur
cat...

Elena Oargă, o femeie 
de 31 de ani acum, care 
mult timp a crezut că 
singura ei vocație'este 
aceea de gospodină, și-a 
dovedit ei și tuturor celor 
ce o înconjoară că o fe
meie este in stare de 
mult mai mult decît crede 
ea singură și de cit credit 
i se acordă din partea 
celorlalți. I-a trebuit 
pentru asta voință. I-a 
trebuit perspicacitate și 
curaj. Și acel simț pe 
care noi îl numim al răs
punderii de comunist și 
pe care ea îl are din bel
șug.

Mihai CARANHL

O posibila hartă simbolică a României contemporane ar putea fi și aceea a 
oamenilor de seamă, a celor care, prin munca și faptele, prin exemplul lor, 
sfințesc locul, constituie sarea pămîntului unde trăiesc și muncesc.

Ar fi această posibilă hartă înflorită, de la un capăt la altul, de mii și mii de 
semne, simbolizînd adevărul că pretutindeni în țara noastră se nasc, cresc și 
înfloresc personalități de seamă.

Continuînd o rubrică începută mai de mult, înfățișăm azi cititorului un mă
nunchi de mărturii despre cîțiva oameni de seamă ai societății noastre, culese 
din București și Tutova moldavă, de pe Someș și din Călanul transilvan, ca 
niște acorduri din marea simfonie a dezvoltării personalității umane, desfășu
rată armonic pe întreg cuprinsul patriei.

HRISTACHE ANTONACHE PAVEL OȚET TUDOR MORAR

la Salva-Vișeu, n-ar dori 
decît să rămînă miner, ca și 
acum, ca și atunci cind 
bruma le căuta umerii în 
paturile de campanie ale 
șantierului. El, Pavel Oțet, 
șeful de brigadă de la Tu- 
nel-intrare și mai apoi 
la barajul Bicazului, prefe
ră să rămînă statornic me
seriei cu care a străbătut 
arcadele satisfacției profe
sionale. Pavel Oțet preferă 
să uite loviturile nemiloase 
de berbec ale Argeșului nu
mai pentru a nu se despărți 
de prima -lui dragoste, mi
neritul ; se face că ignoră 
acele luni de iad de la Ro
tunda cînd „ziua construia, 
noaptea dărima" sub aripa 
hazardului. Dragostea pen
tru profesie bate prea nă
valnic în pieptul bărbatului 
ajuns în plină maturitate, 
răscolit între timp de fur
tunile Lotrului. Pe So

meș, Pavel Oțet ca și 
Tudor Morar, ca atîția alții, 
așează ca într-un chivot 
bogata salbă a experienței 
de soldați în prima linie a 
industrializării. Profilul lor 
de trubaduri ■ la porțile ro
mânești ale luminii se dăl- 
tuiește apoteotic în relieful 
acestor ani, definind cum 
nu se poate mai expresiv 
dragostea de muncă ridica
tă Ia rang de necesitate vi
tală.

...Zi de vară. Vară obiș
nuită a unui an pe care 
l-am numit hotărîtor pen
tru succesul acestui cinci
nal. Din nou la forja uzi
nei „23 August", față în 
față cu maistrul Hristache 
Antonache. îi povestesc a- 
bia acum episodul de la 
care pornisem în căutarea 
lui. A lui și a altora.

— Poate n-am insistat 
nici noi îndeajuns pentru

a lămuri permanența spiri
tului revoluționar. Poate 
n-am știut să fixăm prea 
bine ideea că a da tot ce 
ai mai bun pentru a sluji, 
pentru a aplica în viață po
litica partidului este o în
datorire de căpătîi a ta, 
a comunistului. în anii de 
după 23 August am avut 
de luptat și de făcut multe 
lucruri, mari și. grele. Nu 
s-ar fi putut înfăptui fără 
a te fi luat de piept cu 
greutățile, fără sacrificii. 
Acum, sarcinile noastre sînt 
altele. împrejurările în care 
acționăm nu prezintă nimic 
ieșit din comun. Vrem să 
facem sarcinile cincinalului 
mai devreme ? Nu putem 
decît face ceea ce facem : 
să punem toți umărul la 
treabă, convinși că fără a- 
țeasta nu e posibil mersul 
înainte al nostru, al țării.

Invităm cititorul să pri
vească odată cu noi aceste 
„flashuri" desprinse din 
viața noastră cotidiană. 
Vă propunem să priviți 
atent la acești oameni a 
căror viață se consumă pi
cătură cu picătură pentru a 
face să strălucească la bu
toniera meseriei floarea ne
prețuită a dragostei de 
muncă, a priceperii și dă
ruirii lor, conturînd astfel 
una din trăsăturile de de
finiție ale spiritului revo
luționar, azi. Vă propune 
să priviți în jurul dv. și să 
identificați singuri pe cei 
al căror profil moral și 
spiritual li se aseamănă în
tocmai. Vor fi mulți, desi
gur, foarte mulți.

Dar dumneavoastră ?

Neaqu UDROIU

Trebuiau să se înhame 
la treabă serioasă, de du
rată. Unitatea era co
tată printre ultimele. Și 
eu, și soția, citeodată, 
ne-am descurajat. Dar 
ne-am spus : dacă și noi 
o să dezertăm de la greu, 
cum au făcut alții, apoi 
ce se va alege din toate 
idealurile noastre de me
dici tineri, încrezători în

Refuză, 
acceptă 
avanta- 
în mi-

creze la Institutul de in' 
framicrobiologie. 
Tot în acel an nu 
o altă propunere 
joasă : să lucreze 
nister.

— Doream să las ceva 
în urma mea. Refuzurile 
mele au fost interpreta
te de unii ca o extrava
ganță. Dar eu abia reu
șisem să pun pe picioare

— Soția e mai bun 
horticultor decit mine... 
Cu venitul cîștigat din 
seră, noi acoperim chel
tuielile pentru combusti
bilul consumat la cen
trală. Fiecare oră liberă 
pe care o avem — ce-i 
drept, mă trezesc, de re
gulă, la 5 dimineața — 
o consacrăm îngrijirii 
parcului, livezii. serei...

de odihnă, ci la spitalul
rural Tutova. ™

— Au trecut douăzeci 
de ani de cînd muncesc 
și trăiesc aici, din cei 
douăzeci și trei de cind 
mi-am început cariera. 
Tot pe aceste meleaguri 
mi-am cunoscut soția. E- 
ram repartizați la două 
circumscripții vecine, ri
vale în sensul frumos al 
cuvîntului, și după trei 
ani am venit împreună la 
acest spital. Cum a fost 
începutul? Greu, cum să 
fie. Personal necalificat, 
trei clădiri improprii... — 
își amintește Ionel 
colaescu, directorul 
talului.

Un timp, directorul 
talului rămîne pe 
guri : e limpede că 
mintirile, înainte de 
destăinuite, se cuvine să 
fie intens retrăite.

— Pină în acel an. 1953, 
cînd am venit, plecaseră 
de aici patru medici. De 
ce ? Au dat bir cu fugiții, 
ca să vorbim pe șleau.

Ni- 
spi-

spi- 
gin- 

a- 
a fl

menirea vocația
noastră umanistă ? Ce 
vor crede oamenii din a- 
ceste locuri despre 
dici în general ? Și 
rămas !

londl . Nicolaescu 
numărat printre fruntașii 
promoției sale de absol
venți ai Facultății de me
dicină din București. I 
s-a oferit atunci posibi
litatea să obțină un post 
promițător în 
sau intr-un 
mare. Dar n-a 
După un an de stagiatu- 
ră este chemat să lu-

me- 
am

s-a

Capitală 
alt oraș 

făcut-o.

circa sanitară din Tutova. 
Cum puteam s-o pără
sesc ?

Ani la 
aceasta 
Numărul 
blează, 
trei clădiri, două garaje, 
o seră 
saduri 
trala 
nea cu 
menajează parcul superb 
de care pomeneam la în
ceput. în seră roșiile se 
coc, răsadurile viguroase 
de flori așteaptă, pe rînd, 
să fie plantate.

rînd, unitatea 
este fruntașă, 
paturilor se du
se construiesc

pentru flori și ra
de zarzavat, cen- 
termică, aducțiu- 
apă curentă, se a-

Am credința că și în a- 
cest fel „umanizăm" me
diul unde oamenii vin să 
se facă sănătoși.

Dintre multele scri
sori primite de soții Ni
colaescu. de la foștii pa- 
cienți ai spitalului, ale
gem, la întimplare, una. 
Iată cîteva fraze semnifi
cative : „Nu pot să vă 
uit niciodată. Vă comu
nic că mă simt bine, am 
muncit, sînt sănătoasă, 
ne-am făcut casă nouă..." 
Semnează Lucreția Țicău, 
din Tecuci. Medicul Ni
colaescu spunea că mulți

dintre foștii paciențî au 
devenit prietenii săi.

— Cel mai mare spri
jin în cariera mea l-am 
avut și-l am de la acti
viștii de partid. Am avut 
multe de învățat de la 
ei. mai ales după ce eu 
însumi am devenit mem
bru de partid, acum 11 
ani. iar după aceea ac
tivist. de partid pe tărim

• obștesc. Mă simt bine în 
•rindiil oamenilor. Dacă 
oamenii. te. caută pentru 
a-i vindeca, înseamnă 
știi să-ți faci meseria 
pasiune și pricepere și 
șții, la fel de bine, să 
om cu semenul tău !

Pentru priceperea 
profesională, pentru me
ritele sale 
N icolaescu 
cu Ordinul 
III-a. Dar, 
toate, pe pieptul său 
al inimoasei sale i 
strălucește 
știe să privească - 
corație invizibilă, 
rită de sătenii din Tutova, 
care, de douăzeci de ani, 
îi consideră „ai lor". A- 
ceastă decorație, neîn- 
scrisă pe listele distinc
țiilor cunoscute, dar nu 
mal puțin prețioasă decît 
celelalte, s-ar putea 
numi, poate „Meritul O- 
meniei".

că 
cu 
că 
fii

sa

obștești. Ionel 
a fost decorat 
Muncii clasa 
mai presus de 

" I și 
soții 

pentru cine 
o de- 

confe-

Vasile IANCU

motive
e-

și discută... „Dă-l afară 
din casă", „Divorțează", 
„Bărbații ăștia..." „Nu te 
lăsa umilită...".

A așteptat ca' grupul să 
se împrăștie. N-a inter
venit. Știa că S.D. va 
veni la ea — nu putea 
să nu vină. Așa s-a și in- 
timplat : „Șefa, învoieș- 
te-mă azi, mă duc la Bu
zău, divorțez..." „Ce s-a 
întîmplat ?“ „Al meu a 
venit beat acasă și a fă
cut scandal. A speriat co
piii ; s-a certat cu pă-

Am vrut să aflu cum 
se face că tovarășele de 
muncă ale „șefei" vin și 
i se destăinuie cu atîta 
degajare.

— Bine, dar ea proce
dează la fel. Toate știm 
ce se întîmplă cu ea — 
n-are față de noi nici un 
secret. Are o familie mi
nunată deși întîmpină și 
ea greutăți, ca oricare. 
Anul trecut, în timp
era la școală, s-a întors 
o dată acasă in mijlocul 
săptăminii, nu sîmbăta 
— ca de obicei. Soțul și

mai timp organizat, 
care răspunde de ceva a- 
nume. Telefonul și l-au 
montat tot din 
de... disciplină : nu 
xistă minut în care să nu 
știe unul despre altul ce 
fac, unde sînt. Și-au 
construit casă nouă, fru
moasă, mare, deși sala
riile lor — al ei și al so
țului — nu trec dincolo 
de trei mii de lei. S-au 
împrumutat la stat, fie
care cheltuie numai cit 
și dacă este necesar. 
Pentru fiecare dintre ei 
pîinea are mai ales gus
tul muncii..."

într-adevăr, frumoasă 
casă și-a construit fami
lia Vlad. Frumoasă și- 
deschisă. încăperi mobi
late cochet, complet de 
aparatură electro-casnică, 
bibliotecă.
camere — 
șase — își 
mobilierul.

— Nu poți realiza to
tul dintr-o dată. Tot ce 
vedeți este făcut numai 
de noi și numai din sa
larii. Nu spun'că-i sim
plu, n-ar fi 
mai mare decit să afirm 
că uite, mi-am făcut 
asta și asta, că am 
toate. Vă imaginați că a 
trebuit să și renunțăm...

Am reușit tot ce mi-am 
propus. Cum ? N-am stat 
cu mîinile încrucișate...

O întreb pe Nuța, fata 
Georgetei Vlad :

— Ce este o familie ?
— Mama, tata și copiii. 

Ceva mai presus de cu
vinte.

Care ? Mai presus decit 
cuvintele bucurie și re
nunțare, și migală, și res
pect, și căldură, și gene
rozitate, și frumusețe, și 
adevăr, și liniște, și...

Mai trebuie, oare, un 
„și" ?

consemna numele celor 
care, auzind că vroiam 
s-o cunoaștem pe „șefa", 
au ținut să ne vorbească 
despre ea.

Cineva ar putea afir
ma : prietenul tuturor 
este prietenul nimănui. 
Nimic mai fals — cel pu
țin în ceea ce o privește 
pe Georgeta Vlad. Este 
prietena tuturor și prie
tena fiecăreia in parte. O 
prietenie principială, dar 
și afectuoasă, cum numai 
o femeie poate să o prac
tice. Are vreuna dintre

VLAD 
poarta 
la in- 
obser- 
la o 
n-am

GEORGETA 
nu-și incuie nici 
curții, nici ușa de 
trarea în 
vă și-mi 
întrebare 
rostit-o :

— Doar 
oameni, nu ?

Am tăcut. Ce-i 
spune ? Că și în 
cu-Sărat există OAMENI 
și oameni ? 1

Georgeta Vlad 
foarte cunoscută la 
brica de confecții 
oraș. Cunoscută și 
pectată.

O cunoaște inginerul 
Mircea Manole, directo
rul !

— „Salariată model. în 
1972 am trimis-o la per
fecționare timp de șase 
luni. A absolvit cu media 
nouă, fără o sutime. A- 
cum este ajutor de mais
tru. Din șaptezeci și doi 
de salariați de toată, 
mina a scos croitori-con- 
fecționeri de înaltă cali
ficare".

O cunoaște inginerul- 
șef Domnel Udrea :

— „N-a avut niciodată 
vreun refuz din cauza 
calității. Asta înseamnă 
foarte mult. Băiatul ei 
cel mare, George, lucrea
ză la noi in întreprin
dere. Este lăcătuș-meca- 
nic și calcă pe urmele 
maică-si,..“

O cunoaște Ștefan Co- 
dică, locțiitorul secreta
rului comitetului de par
tid pe fabrică :

— „Este secretara orga
nizației de partid nr. 
Conduce activitatea 
cincizeci și trei de 
muniști. Lucrează 
schimburi, dar n-a 
lat acțiune la care să nu 
răspundă printre primii".

O cunosc și o iubesc 
muncitoarele Finica En- 
ciu, Marieta Anghel, Ioa
na Iancu. Ar însemna să 
ocupăm prea mult spațiu 
fie și numai pentru a 

V

casă. Mă 
răspunde 
pe care

trăim printre

puteam 
Rîmni-

este 
fa- 
din 

res-

6. 
celor 

co
in 

exis-

ce

A

Comunista Georgeta Vlad

ele un caz deosebit in 
familie ? Vrea să se în- 
voiască ? Nu se poate să 
nu găsească înțelegere la 
ajutorul de maistru, cu 
riscul ca „șefa" să ră
mînă ea peste program și 
să execute lucrul celei 
aflate în impas. La fel de 
adevărat este că nu ad
mite nici o încălcare a 
disciplinei de producție.

Mi s-a spus :
Georgeta Vlad nu ad

mite cuvîntul „imposi
bil", ci numai „greu, dar 
se poate". într-o dimi
neață, observă că fetele, 
în ' 
pentru lucru, stau în ju
rul

loc să se pregătească

lui Ș.D. și discută,

rinții..." „S-a mai întîm
plat" ? „Nu". „Mai gin- 
dește-te... De învoit, te 
învoiesc... Du-te, plim- 
bă-te, ia-1 și pe el de la 
fabrică, discutați..." în- 
tr-o seară, la ieșirea din 
schimb, un bărbat pe 
care în ultima perioadă 
îl tot văzuse plecînd îm
preună 
propiat 
Vlad :

— Vă
— răspuns la pros- 
mea — ca soția 
o prostie și 

mare. Dar, citeodată, 
sfat bun, oprește 
și-o prostie...

cu S.D. s-a a- 
de Georgeta

Două dintre 
în total sînt 
așteaptă încă

ipocrizie

și 
de

gata 
tia 
facă

mulțumim ; era

să 
mai 

un 
pină

băiatul cel mare lucrau 
în grădină, dar pe fetiță 
— este în clasa a X-a și 
învață foarte bine — îm
preună cu Iulian, mezi
nul, cel care este acum 
în anul n la școala pro
fesională de
U.M.G.B., i-a găsit citind 
și cu... vasele nespălate. 
Vă imaginați ce a urmat. 
A venit și ni s-a plîns : 
„de ce nu treceți una 
dintre voi pe la mine, să 
vedeți și să-mi spuneți 

■ la telefon ce se mai în- 
timplă ? Cei mici au tras 
chiulul de la muncă...".

„Așa-i la ei în casă — 
povestea altcineva — nu 
există timp liber, ci nu-

pe lîngă

Mircea BUNEA
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IZVOARELE
DE METAL

ALE URALULUI

Cavalerii crimei
în pădurile din Mozambic

O mie de kilometri de munți, ade
vărat meridian de piatră ce se în
tinde de la Oceanul înghețat de 
Nord pînă în stepele Kazahstanului, 
hotar simbolic între Europa și Asia, 
Uralul este, fără îndoială, una din- 
trț cele maț interesante regiuni de 
pe glob. Pentru a face cunoștință cu 
faimoasele Iui bogății minerale, cel 
mai potrivit lucru este să începi 
prin a vizita muzeul geologic al 
Uralului din Sverdlovsk. Ai impre
sia că ai nimerit într-o lume de 
basm. Ești înconjurat din toate 
părțile de pietre de o frumu
sețe rară, care sclipesc în toate 
culorile curcubeului, dezvăluind o 
nesfîrșită varietate de forme și 
compoziții, unele de o armonie de- 
săvîrșită cum numai natura este în 
stare să creeze. Pină acum au fost 
descoperite în Ural și aduse aici, 
de-a lungul celor 35 de ani de exis
tență a muzeului, peste 30 de mii de 
exponate. Ochii fug vrăjiți de la un 
exponat la celălalt, unul mai frumos 
că altul. Iată o placă de cuarț cu 
depuneri de calcedonie : seamănă 
uimitor cu o pădure înzăpezită. Cînd 
privești colecția de lazurite și ma
lachite — primele de un albastru 
profund, celelalte de un verde crud 
și proaspăt ca o pajiște în april — 
nici nu-ți vine să le spui pietre, ci 
splendide comori ale pămîntului. în 
colecția de jaspuri se distinge un 
mineral căruia i s-a dat un nume 
cum nu se poate mai potrivit : 
„Cerul lui Gagarin11. într-adevăr, 
parcă ai în fața ochilor cerul, așa 
cum l-a văzut primul pămîntean 
urcat în Cosnlos : pe fondul negru 
catifelat licăresc, asemenea unor 
stele, stropi de feldspat alb. Se află 
aici ■ și mostre de minereu de fier, de 
roci aurifere, de azbest, de argint, 
de vanadiu, de săruri potasice, a 
căror prezență în mari cantități în 
măruntaiele Uralului a făcut să se 
nască salba marilor centre indus
triale.

Primul zăcămint de minereu de 
fi fer, cel de la „Vîsokaia Gora11, a 
fost descoperit încă în anul 1696, iar 
exploatarea lui a început în 1721, 
sub domnia lui Petru cel Mare. De 
atunci și pină în prezent, acest mun
te a dat peste 80 de milioane de tone 
de minereu. Primele mine de aur 
ale Rusiei au fost deschise în Uralul 
de sud. La începutul secolului nos
tru se extrăgeau de aici circa 10 
tone de aur anual. Nu sint oare 
zăcămintele Uralului pe cale de. se
cătuire după o atit de îndelungată 
exploatare ? Nu, rgspund geologii,, 
adăugind că față de rezervele exis
tente. ceea ce s-a exploatat repre
zintă doar o fărîmitură. Numai ză
cămintele de fier de calitate supe
rioară, descoperite în urmă cu cițiva 
ani lingă Celeăbihsk, sint apreciate 
la un miliard și jumătate de tone. 
Altele au fost stabilite lingă Kaci- 
kanar, în Uralul mijlociu și in zone
le Sokolovo-Sarbai și Aiat. Un uriaș 
depozit de vanadiu a fost identificat 
in munții Kacikanar. Pe hărțile ge
ologilor au fost însemnate noi zăcă
minte de aur lingă Celeabinsk, de 
nichel în Uralul de nord, precum și 
de cupru, zinc, cositor, titan, platină, 
aluminiu, mangan, magneziu, cristal 
de- stîncă etc.

Circa o treime din producția ac
tuală de oțel a Uniunii Sovietice re
vine Uralului. în fruntea uzinelor

Ghețarul călător

Uriașul ghețar Medveji din Mun
ții Pamir s-a urnit din loc. Intr-o 
singură lună, el și-a deplasat uria
șa masă de 1.10—200 milioane tone 
cu 1,5 km mai la vale, barind 
cursul fluviului Abdukator. Ca ur
mare a luat naștere un Iac de 
munte, în care s-au și acumulat 
aproximativ 6 milioane metri cubi 
de apă. Deoarece se consideră • că 
există pericolul unei revărsări a 
lacului, au fost trimise in regiune 
echipe de glaciologi și hidrologi 
care, observă orice „mișcare" a ghe
țarului. In prezent se lucrează la 
un dig de pămint de 5 m înălțime. 
El va proteja satele amenințate de 
apele lacului.

Celule sanguine 
la o mumie

Pentru prima oară au putut fi 
izolate, la o mumie, globule roșii 
care au supraviețuit mileniilor. Mu
mia, veche de 2 000 de ani și des
coperită la Salt Cave, statul Ken
tucky (S.U.A.), este a unui co
pil indian de 9 ani. Identificarea 
morfologică a celulelor sanguine a- 
parține savantului M. R. Zimmer
mann de la Universitatea din 
Pennsylvania (Philadelphia), in 
urma rehidratării țesutului pulmo
nar cu o soluție de apă. alcool și 

siderurgice se situează Magnito
gorsk. Numele acestuia evocă epoca 
glorioasă, dar și romantică, a prime
lor cincinale. în vara anului 1929, la 
poalele muntelui magnetic au fost 
instalate primele corturi, încropite 
primele bordeie, apoi s-au ivit pri
mele barăci și case de lemn. Con
structorii de la „Magnitka-1, cum i 
se spunea cu tandrețe, au trăit și au 
muncit în condiții grele, dar ani
mați de un nestăvilit entuziasm și 
elan revoluționar. încă din februarie 
1932, primul furnal a dat fontă. Azi 
numai una din oțelăriile sale dă tot 
atîta oțel cît dădeau toate cuptoarele 
Martin ale Rusiei în anul 1913.

Orașul a devenit unul dintre ma
rile centre ale Uralului. Fluviul Ural 
taie Magnitogorskul în două : o ju
mătate se află deci în Europa, cea
laltă în Asia. Populația lui actuală 
este de circa 370 de mii de locuitori.

Al doilea izvor de metal al Ura
lului este Combinatul siderurgic din 
Nijnii-Taghil. Și aici se inaltă. an de 
an, noi unități siderurgice de mare 
capacitate. Recent au fost turnate 
fundațiile unui complex care va pro
duce grinzi metalice pentru construc
ții industriale și pentru blocuri de 
locuințe. Furnalul numărul 6. dat în 
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funcțiune în anul 1969, are o ca
pacitate de 2 700 mc și o producție 
anuală de un milion și jumătate de 
tone de fontă. Orașul și industria 
lui au împlinit de curind 250 de ani 
de existentă. în urmă cu două 
veacuri și jumătate a fost obținută 
aici prima fontă din Ural. Cronica 
Nijnii-Taghilului consemnează si alte 
momente memorabile : prima loco
motivă cu aburi, prima „mașină de 
turtit11, precursoarea laminoarelor de 
azi. în prezent, fiecare ăl treilea’ 
vagon'de marfă care circulă fpe ma
gistralele de oțel ale țării provine 
de aici, de la fabrica de vagoane.

Una dintre cele mai vestite „di
nastii11 muncitorești de aici este a- 
ceea a Driagunskovilor. care lami
nează metal de două secole. Actua
lii reprezentanți ai „dinastiei11 — 
tatăl, doi fii și nepotul — au fost 
sărbătoriți împreună la palatul meta- 
lurgiștiilor. Pe pieptul tatălui și al 
fiilor au strălucit in acea seară or
dine și medalii. La reverul hainei 
nepotului — Iurii — se afla insig
na de comsomolist. El a absolvit 
școala tehnică profesională in urmă 
cu numai doi ani. biografia lui abia 
începe (lucrează ea operator la la
minorul „800"). dar de pe acum se 

carbonat de natriu. Grupa sangui
nă nu a putut fi insă stabilită, fie 
din cauză că substanțele care o de
termină. dispăruseră, fie că. au fost 
îndepărtate prin procesul de rehi- 
dratare.

Telefon pentru surzi
Prin însăși natura sa. telefonul 

este inaccesibil, persoanelor lipsite 
de simțul auzului. Dar acest han
dicap va dispărea în curind datori
tă aparatului fonomorse creat de 
italianul Fracassl. Pentru folosirea 
lui nu este nevoie decit să se cu
noască alfabetul morse. Cind un 
surd dorește să cheme o altă per
soană. de asemenea surdă, formea
ză numărul respectiv pe cadranul 
aparatului său și pune receptorul 
în legătură cu aparatul fonomorse. 
Avizată de un semnal optic, per
soana chemată ridică receptorul 
telefonului său pe care, de aseme
nea. il pune in contact cu fono
morse și. convorbirea poate începe. 
Fiecare dintre interlocutori emile 
semnale morse care se înregistrea
ză succesiv pe o bandă de hirtie. 
Aparatul funcționează electric sau 
cu baterie.

Nevăstuica preistorică

în Franța a fost, descoperita o 
nouă galerie subterană in celebra 
grotă cu picturi preistorice de la

Magnitogorsk, perla 

spune că va fi un demn urmaș al 
prestigioasei „dinastii" care intră, 
prin el, in cel de-al treilea veac.

Uzina de construcții mecanice gre
le „Uralmaș" din Sverdlovsk, supra
numită pe drept cuvint, „mama uzi
nelor11. este bine cunoscută nu nu„ 
mai in întreaga Uniune Sovietică, ci 
și în numeroase alte țări în care se 
exportă producția ei de calibru
greu. Mașini și agregate purtând-
marca acestei întreprinderi repre- " 
zentative pentru industria grea a

Uralului pot fi întâlnite în zece mii 
de mari uzine și pe principalele șan
tiere ale Uniunii Sovietice. Această 
superuzină produce utilaje pentru 
furnale, laminoare. concasoare și 
mori cu bile, excavatoare de mare 
tbnaj, turle de foraj și multe altele. 
Nu este intimplător. desigur, faptul 
că tocmai „Uralmaș“-ului‘ i se încre
dințează în prezent comenzi de cea 
mai mare răspundere, cum sint de 

. pildă utilajele și dispozitivele pen- 
j tru furnale de 5 000 de metri cubi. 
3 excavatoare pășitoare gigantice des- 
,'t.inate carierelor.de cărbuni ale Si
beriei. capabile să prelucreze anual 
pină la 20 de milioane metri cubi 
de cărbuni și steril, complexe pen
tru turnarea continuă a oțelului și 
pentru înnobilarea minereului de 
fier, instalații de foraj in măsură să 
atingă adincimi de pină la 15 kilo
metri. Toate aceste modele „de virf11 
ale tehnicii de miine se nasc astăzi 
in uriașele hale ale „Uralmas“-ulu.i.

Uzina are un institut propriu de 
cercetări in domeniul mecanicii gre
le și un mare număr de inovatori 
și raționalizatori. Centrul de calcul 
al uzinei, dotat cu computere „U- 
ral-4“ și „Minsk-2211, asigură auto
matizarea majorității lucrărilor de 
conducere a activității întreprinderii.

Niaux, care, împreună cu Altamira 
și Lascaux, formează grupul celor 
trei, caverne renumite prin orna
mentațiile lor. Importanta acestei 
noi descoperiri, pare să fie deosebi
ta, intrucît pentru prima oară în 
picturile rupestre apare reprezen
tată... o nevăstuică. Imaginea mi
cuței musteli.de de la Niaux este 
singura cunoscută pină acum prin
tre cele citeva mii de reprezentări 
de animale paleolitice.

înseninări... sub apă

Biologii care studiază mediul ma
rin vor putea să-și facă însemnări 
chiar și in timp ce inoată sub apă : 
un laborator american anunță rea
lizarea unui „carnet subacvatic11 ale 
cărui file sint dintr-o hirtie specia
lă. pe bază de fibre de polietilenă, 
asemănătoare intrucitva materialu
lui folosit pentru confecționarea 
impermeabilelor. Carnetul, avind 
93 de file. prezintă o rezistență 
deosebită la ruperi, îndoiri, la ac
țiuni ale agențîlor chimici, mu
cegai.

Zahărul, medicament
Nu toate descoperirile în materie 

de medicamente provin din labora
tor. Unul din noile medicamente de 
viilor, după părerea Asociației Me
dicale Americane, se poate cumpă
ra dc la magazinele alimentare : 
zahărul.

Dr. James W. Barnes Jr„ de la 
spitalul din Glenn Dale, statul Ma
ryland, a vindecat cu zahăr 80 la 
sută din cazurile de escară de decu- 
bit (ulcerații datorate unei prelun
gite șederi in pat a bolnavilor) care 
uneori poale să atingă țesuturile o- 
soase. Metoda folosită : ulcerația 
este complet acoperită cu zahăr, cu 
ajutorul unui bandaj care nu lasă 
să treacă acrul. Granulele de zahăr 
provoacă o irităție locală care sti
mulează cicatrizarea.

„Respirația" Atlanticului

O echipă de savanți. care timp de 
9 luni a făcut o călătorie la bordul 
vasului oceanografie american 
„Knorr". a constatat că Oceanul At
lantic „respiră". Oxidul de carbon 
pe care-1 inspiră in Nord, este ex
pirat in Sud. ceea ce ar dovedi că 
oceanul exercită o funcțiune puri
ficatoare asupra atmosferei.

de oțel a Uralului

Tot în Ural. în această inimă in
dustrială a Uniunii Sovietice, se află 
uzina de tractoare, buldozere, sere- 
pere și gredere din Celeabinsk, uzi
na de autocamioane din Miass, cu
noscut. altădată numai ca centru al 
extracției de aur, uzina de automo
bile din Ijevsk, uzina de mașini-u- 
nelt.e din Orenburg și altele.

Industria chimică a Uralului este 
reprezentată de uzine cocsochimice, 
de acid sulfuric, combinate de rafi
nare a cuprului și a altor metale ne
feroase și rare. Combinatul, de înno
bilare a minereului de vanadiu, con
struit la poalele munților Kacikanar, 
prelucrează în prezent zeci de mii 
de tone de minereu. Vanadiul este 
un. metal foarte solicitat de metalur
gia modernă.

Necesitățile, tot mai mari de ener
gie electrică ale salbei industriale a 
Uralului sint acoperite de puterni
cele hidrocentrale de la Kamsk și 
Votkinsk și de numeroase termocen
trale care ard cărbuni extrași tot aici, 
in cariere deschise. Cea mai puter
nică termocentrală a Uralului este 
Reftinskaia. Anul trecut, aici a intrat 
in funcțiune un nou bloc cu o putere 
de 300 de mii kW. Crește puterea in
stalată și la centralele Iriklimskaia 
și Troitzkaia. La aprovizionarea cil 
energie a Uralului își aduce contri
buția și atomul. Aici se află centrala 
atomoelectrică de la Beloiarsk, care 
a produs pină acum peste zece mi
liarde de kilowați-ore energie elec
trică. De pe acum, prețul de cost al 
energiei produse de atom la Beloiarsk 
este mai scăzut decit la multe cen
trale termice din țară. Numai într-o 
singură regiune a Uralului — Celea
binsk —_ se produce in prezent, o can
titate de 20 de miliarde kilowați-ore 
anual, de zece ori mai mult decit 
dădeau țoale centralele Rusiei in 
anul 1913.

Chiar și o prezentare sumară, ca 
cea de față, a salbei industriale a 
Uralului, demonstrează cu prisosință 
că bătrînul Ural'își trăiește în pre
zent o a doua tinerețe, că rolul său 
in dezvoltarea economiei naționale a 
Uniunii Sovietice rămine, in conti
nuare. de prim ordin.

S. POJMNĂ.

Printre nestematele ar
hitectonice ale lumii, anti
ce, ale cărei vestigii im
presionează și astăzi, con
tinuă să înfrunte timpul 
inegalabilul Baalbek. ce
lebrul „Oraș al Soarelui'1 
din cimpia istorică Bekaa ; 
ca proporții, măiestrie și 
efort fizic, este pe drept 
cuvint comparat cu pira
midele egiptene.

Descoperind coloanele u- 
riașe rămase din vechiul 
templu al lui Jupiter, ca
valerii nomazi ai deșertu
lui și-au propus să facă 
din Baalbek cel dinții o- 
raș al lumii. Crucialii au 
adăugat, la vechile legen
de arabe altele noi. S-a 
format un folclor, cu rezo
nante biblice, care il asi
gură pe vizitator că... A- 
dam a trăit la Baalbek ; 
Abel a fost omorit undeva' 
prin apropiere ; Noe ar fi 
îngropat la doi pași de ac
tualele ruine ; însuși A- 
braham și-ar fi avut reșe
dință; in ..Orașul Soarelui-1. 
Epoca zborurilor cosmice a 
creat alt gen de legendă, 
cu eroi extraterestri. Așa, 
de pildă, imensul monolit 
paralelipiped de 1 000 tone, 
rămas fără nici un fel de 
Întrebuințare la intrarea 
în Baalbek, a fost privit 
de unii ca o ipotetică 
rampă de lansare pentru 
tot atit de ipotetice nave 
cosmice care ne-ar fi vi
zitat planeta cu cine știe 
cite milenii în urmă. Pen
tru un asemenea colos de 
piatră nu par a exista nici 
mijloace moderne care 
să-1 urnească din loc. în 
schimb, s-a calculat că 
pentru a transporta, la 
numai cîteva sule de me
tri distanță, fiecare din 
blocurile similare de pia
tră așezate la temeliile 
templelor din Baalbek ar 
fi fost nevoie de eforturi
le depuse simultan de 
40 000 de 'persoane. Efor
turi care nu s-au măsurat 
in săptimini sau luni, ci 
în secole întregi, căci con
strucția Aerooolei de la 
Baalbek a durat ea sin
gură nu mai puțin de 300 
de ani, de la Iulius Cezar 
și pină pe timpul domniei 
împăratului Filip Arabul...

Cimpia Bekaa, intre cele 
două lanțuri muntoase 
— Liban și Antiliban — 
este o străveche arteră de 
trecere de la Valea Nilului 
la fertila Mesopotamie. Pe 
aici au mărșăluit, în de
cursul istoriei, oștile farao

Atrocitățile comise de trupele colonialiste portugheze in Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau au stirnit, după cum. se știe, un val puter
nic de indignare și revoltă a opiniei publice internaționale. In Marea 
Britanie, in urma, dezvăluirilor preotului A. Hastings, publicate în zia
rul „Times", reacțiile au îmbrăcat forma unor ample manifestații și de
monstrații de protest, iar in Camera Comunelor au avut loc dezbateri 
furtunoase.

In cele ce urmează, publicăm extrase din însemnările unui preot 
portughez, Luis Afonso da. Costa, care a asistat la numeroase fără
delegi ale trupelor portugheze in provincia. Tete din Mozambic. Atitu
dinea preotului, i-a. atras neplăceri, inclusiv un ordin, de arestare. El 
a părăsit. Mozambicul, după ce in prealabil, iși expediase manuscrisele 
revelatoare, din care o parte au apărut in revista ,,DER SPIEGEL".

„Cadavrul negrului zăcea pe eîmp. 
Cutia craniană era sfărimată. Sub 
brațul sting se afla o hîrtie pe care 
era scris : „Rezultatul ambuscadei 
voastre : un mort și o armă. Noi nu 
ne jucăm. Pe aici au trecut coman
dourile".

A fost singurul luptător de gue
rilă mort pe care l-am întilnit vreo
dată- în această regiune. Toți cei
lalți morți și schilodiți au fost pur 
și simplu țărani care niciodată 
n-au pus mina pe arme pentru a 
lupta activ împotriva portughezilor.

Autorii acțiunilor teroriste care 
sint menite să-i oprească pe băști
nași de a acorda sprijin luptătorilor 
din forțele de eliberare FREL1MO 
sint numai rareori trupe din unită
țile armatei staționate în Mozambic. 
Pentru execuții, schingiuiri și dis
trugerea sistematică a unor sate 
întregi sint folosite comandouri spe
ciale antiguerilă — unități speciale 
de parașutiști. iar uneori și pușcași 
marini. Comandourile speciale au 
început să fie folosite in Mozambic 
acum doi ani. la scurt timp după ce 
a fost inaugurată construcția bara
jului de la Cabora Bassa. Filme de 
groază. în care sint înfățișate în a- 
mănunt brutalitățile cele mai ini
maginabile, sint folosite la pregăti
rea acestor trupe de „elită11 pentru 
misiunile lor.

Ori de cite ori luptătorii din for
țele FRELIMO atacă un post militar 
sau amplasează o mină, aceste co
mandouri pornesc acțiuni de repre
salii împotriva populației civile din 
regiunea în care s-a produs inciden
tul.

La 29 septembrie 1971, FRELIMO 
a aruncat în aer un post de radio 
al bazei militare aeriene nr. 7 din 
localitatea Matundu. nu departe de 
orașul Tete. A doua zi. doi ofițeri 
portughezi, sosind in inspecție la 
fața-locului, au trecut cu autovehi
culul lor peste o mină și au fost 
omoriți. Ca urmare, deasupra sate
lor învecinate Cambewe și Chiwarn- 
bo și-au făcut apariția elicoptere 
din care soldații au tras in absolut 
orice se mișca. Șapte oameni, prin
tre care și o femeie invalidă, inca
pabilă să se deplaseze, au căzut sub 
ploaia de gloanțe,

La 16 octombrie, un comando a 
incendiat salul șefului de trib 
Njenje, Katimbiri. Cînd hotărăsc ac
țiunile lor de pedepsire, comandou
rile nu țin seama dacă locuitorii din 
satele respective au acordat sau nu 
sprijin unităților de patrioți. Acți
unile lor au drept scop intimidarea 
țăranilor.

In citeva districte ale provinciei 
Tete, comandourile acționează a- 
proape zilnic.' La 13 și 14 decembrie 
1971. unități de comando au năvălit 
in localitatea Inhamajanela. Ei au 
ales la intimplare trei bărbați. Am 
văzut victimele la scurt timp după 
plecarea soldaților. Unul avea țeas
ta despicată în două. Un altul era 
atit de desfigurat incit nu mai pu

nilor, războinici asirieni. ca
ravanele negustorilor feni
cieni. călăreții și falangele 
lui Alexandru cel Mare, oș
tile seleucizilor. legiunile 
romane, luptători arabi, 
cavaleri cruciați. armatele 
sultanilor otomani. nea
muri și popoare puzderie. 
Urmele cele mai vizibile 
le-au lăsat romanii ; prin-

lua apoi drumul lung al 
Romei, pe mare.

întinsă pe vreo 100 km 
în lungime și 15 km in lă
țime. Bbkaa este astăzi 
principala regiune agricolă 
a Libanului. Călătorii care 
pleacă de la Beirut spre 
Baalbek (87 km) urcă mai 
întîi serpentinele munților 
Liban, începînd chiar de

dină pomicolă, ale cărei 
fructe sint destinate atit 
pieței interne, cit și celei 
externe.

în Bekaa de azi, ea și în 
Bekaa de ieri, pulsează 
viața, continuă, frumoasă, 
străjuită de pe cea mai 
inaltă terasă a văii de 
fantasticul ,,Oraș al Soare
lui11.

BAALBEK
Oraș al Soarelui

Ruinele templului lui Jupiter oferă una din scenele Festivalului internațional 
de muzică și dans

cipala lor operă din între
gul Orient Mijlociu o con
stituie ansamblul arhitecto
nic de la Baalbek.

Bazele au fost puse de 
Iulius Cezar, care a fondat 
aici colonia romană „Iulia 
Augusta Felix Heliopolita- 
na", denumită astfel după 
fiica sa. Romanii s-au in
stalat pe aceste locuri, 
atrași fiind de bogăția' 
cimpiei Bekaa, supranumi
tă pe atunci „grînar al Ro
mei11. Pe pămînturile iri
gate prin canale de piatră, 
ce mai dăinuie și astăzi, 
creștea spornic griul care

la periferia capitalei, pen
tru ca de la jumătatea 
drumului să coboare direct 
in cimpia Bekaa. unde 
Baalbekul se ridică în 
punctul cel mai înalt la 
1 150 metri. La poalele 
munților se întind podgo
riile de la Chtaura, cu 
pivnițe renumite, de unde 
rozeul delicat și negrul 
virtos se vînd bine și din
coace și dincolo de hota
rele Libanului.

Dar Bekaa de astăzi este 
mai puțin un „grînar11 ca 
pe timpul colonizării ro
mane și mai mult o gră-

Mulți yizilează Baalbek
ul pentru a-i admira rui
nele scăldate în verdele 
peisajului libanez, pentru 
a asista la linul din cele 
mai reușite spectacole „Su
net și lumină'1, sau la 
prestigiosul festival anual 
de la Baalbek. Evocînd ca
pitole străvechi din istoria 
acestor meleaguri, din e- 
pocile timpurii ale ome
nirii, memorabilul „Sunet 
și lumină11 face să se pe
rinde succesiv, odată cu 
trecerea timpului, invazii, 
războaie, cutremure, învrăj
biri intre seminții și re

tea fi identificat. în afară de aceas
ta. portughezii au confiscat toate 
alimentele și au luat cu ei toate vi
tele.

La 15 decembrie, la Inhamasanga. 
trupele de comando au adunat pe 
toți bărbații și i-au biciuit în pu
blic. Au fost folosite bice confecțio
nate din piele de hipopotam, care 
provoacă răni grave —■ metodă de 
schingiuire utilizată și de poliția 
politică portugheză la interogarea 
celor suspecți.

Manuscrisele revelatoa
re ale preotului misionar 
Luis Afonso da Costa, mar
tor ocular al unor inimagi
nabile atrocități comise de 
comandouri ale colonialiș
tilor în Mozambic

...Cu prilejul unei călătorii in sa
tele mai îndepărtate ale parohiei 
mele, am dat de rămășițele satului 
Inhamagondo, care fusese incendiat. 
Peste tot erau împrăștiate schelete 
de animale. Pe locuitorii satului 
i-am regăsit apoi gefugiați in jun
glă. Mi-au povestit că o unitate 
portugheză, care era cantonată pe 
malul riului Mufa, a incendiat sa
tul lor și a omorît 119 vite. Oame
nii au reușit să se salveze prin 
fugă.

In cursul unei alte acțiuni de co
mando, îndreptate împotriva satului 
Inhanțondo, nu toți oamenii au reu
șit să se salveze. Am inmormintat 
acolo o femeie gravidă in ultimele 

O unitate FRELIMO îndreptindu-se spre locul unei operațiuni împotriva 
trupelor colonialista

luni, care a fost omorită de soldați 
cu un glonte tras în spate.

Și mai feroce au fost acțiunile, să- 
virșite de comandouri în districtul 
Mucumbura, în aceeași provincie 
Tete. Preoții spanioli din ordinul 

Burgos11, care lucrau acolo ca mi
sionari. au înregistrat in perioada 
mai—noiembrie 1971 un total de 85 
de morți — victime ale trupelor co
loniale portugheze. Acolo, coman
dourile erau uneori sprijinite in ac
țiunile lor de către soldați ai arma
tei rhodesiene".

In ciuda tuturor acestor atro
cități, lupta, patrioților mozam- 
bicani pentru libertate, pentru 
salvarea patriei lor de sub jugul 
colonial portughez n-a încetat 
nici o clipă. Detașamentele ar
mate ale FRELIMO își intensi
fică acțiunile lor, continuind să 
provoace pierderi trupelor por
tugheze. Intr-un alt articol, a- 
ceeași revistă relatează :

„In ultimul timp. în afara provin
ciilor Cabo Delgado. Niassa și Tele 
— nu departe de șantierul viitoarei 
hidrocentrale de Ia Cabora Bassa — 
luptătorii FRELIMO și-au extins o- 
perațiunile și în regiunile din sudul 
fluviului Zambezi. In acest fel, ei au 
pătruns pină in apropierea orașului 
Beira — un important port în care 
sint descărcate materialele și utila
jele necesare construcției hidrocen
tralei.

Ca urmare, în ultimele luni, auto
ritățile colonialiste au fost puse în 
situația de a înregistra un număr 
.neobișnuit de mare de «accidente» 
la calea ferată și pe șoseaua care 
duce din Beira spre Tete. Astfel, nu 
de mult, partizanii au aruncat in aer 
o locomotivă și opt vagoane încăr
cate cu ciment destinate construc
ției barajului de la Cabora Bassa, 
considerat un simbol al dominației 
coloniale. Citeva zile mal tirziu au 
fost scufundate șase vase fluviale, 
încărcate cu materiale, care n^vigau 
pe Zambezi. Apoi, calea ferată Bei
ra—Tete a fost întreruptă, in 20 de 
locuri, pe o distanță de 150 km.

Dacă încă acum citeva luni, auto
ritățile militare portugheze declarau 
in mod oficial că nu ar avea in Mo
zambic nici un fel de pierderi, astăzi 
generalul Kaulza de Arriaga, coman
dantul șef al trupelor colonialisle, este 
nevoit să recunoască : «înregistrăm, 
în medie, zilnic un mort sau un 
rănit grav».

ligii — furtuni ale trecutu
lui care și-au lăsat am
prentele și au măcinat pia
tra Baalbekului. S-au pră
bușit ziduri și coloane, 
s-au uscat fîntînile artezi
ene, dar Baalbekul conti
nuă să trăiască, piatra în
verzită de vreme prinde 
viață în lumina reflectoa
relor și în sunetul melodii
lor, amintind măreția tim
purilor cînd Heliopolis era 
un înfloritor centru al 
lumii antice.

In fertila cîmpie Bekaa, 
vestigiile antice ale uimi
torului Heliopolis găzdu
iesc. cu Începere de la 
5 iulie, una dintre cele mai 
prestigioase manifestări 
artistice internaționale — 
Festivalul de la Baalbek, 
ajuns acum la a 18-a edi
ție. Acropola de la Baal
bek primește în sezonul 
estival vizita a numeroși 
turiști, îndeosebi în peri
oada festivalului interna
țional de muzică și dans. 
Spectacolele se desfășoară 
pe mai multe scene mon
tate în fața celor șase co
loane uriașe, singurele ce 
au mai rămas din magnifi
cul templu al lui Jupiter, 
sau la intrarea templului 
lui Bachus, ale cărui ziduri 
exterioare s-au conservat 
aproape intacte.

Printre valoroasele for
mații care se vor produ
ce in acest an se numără 
trupa de dansuri moderne 
Alvin Ailey. care a repre
zentat Statele Unite la 
Festivalul de artă neagră 
de la Dakar și a obținut 
succese remarcabile pe 
multe scene din lume, an
samblul dramatic britanic 
„Prospect Theatre Com
pany11, orchestra de ca
meră a lui Jean Francois 
Paillard, cunoscutul pianist 
Claudio Arrau, formația de 
jaz Miles Davies, căreia 
i-a revenit, de altfel, sar
cina de a deschide festiva
lul, „Balet» Folclorico de 
Mexico11, Orchestra sim
fonică de stat a U.R.S.S. 
Feyrouz. cea mai popu
lară cîntăreață din Liban, 
precum și „The Caracalla 
Dance Company11 vor pre
zenta, în cadrul „Nopților 
libaneze'1, frumusețile fol
clorului libanez. ' Ediția 
1973 a Festivalului de la 
Baalbek, care se va în
cheia la sfirșitul lunii au
gust, se înscrie. totodată, 
ca o remarcabilă manifes
tare de apropiere între 
popoare.

Crăciun IONESCU

carierelor.de
musteli.de
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Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a oferit un dejun 
în onoarea președintelui Republicii

/ '

Africa Centrală, lean Bedel Bokassa
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit, vineri, în stațiunea turistică 
internațională Poiana Brașov, un 
dejun in onoarea președintelui Re
publicii Africa Centrală, general de 
armată Jean Bedel Bokassa, care 
face o vizită neoficială in țara 
noastră.

La dejun au participat Vasile Pa- 
tilineț, ministrul economiei forestie

re și materialelor de construcții, 
Constantin Cîrțină. primarul muni
cipiului Brașov, și alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Josep Potolot. mi
nistrul afacerilor externe, Louis 
Alazoula, ministru delegat la pre
ședinție, însărcinat cu misiuni spe
ciale, și alte personalități oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
centrafrican.

Recepție la Ambasada R. S. Cehoslovace
Cu prilejul aniversării a 25 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie româno-cehoslovac și a 5 
ani de la semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București, Miroslav Sulek, 
a oferit vineri seara un cocteil.

Au participat tovarășii Gheorghe

Pană, Gheorghe Cioară, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R.. miniștri, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de artă, 
știință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

(Agerpres)

întilnire la C. C. al P. C. R.
Vineri, 20 iulie, tovarășul Ștefan 

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit cu tovarășul Pompeyo 
Marquez, secretar general al „Mișcă
rii pentru Socialism (M.A.S.) —
Forța comunistă venezuelană", care,

la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită in țara noastră.

Cu acest /prilej a avut loc un 
schimb reciproc de informații, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

LUCRĂRILE PRIMEI SESIUNI
A COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE 

ROMÂNO-BRITANICE
în perioada 17—20 iulie s-au des

fășurat la București lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-britanice.

Delegația română a fost condusă 
de Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, iar de
legația britanică de P. S. Preston, se
cretar adjunct la Departamentul Co
merțului și Industriei.

Comisia a examinat situația schim
burilor comerciale româno-britanice 
și măsuri pentru dezvoltarea aces
tora în continuare, acțiunile de coo
perare economică, industrială și teh- 
nico-științifică în curs de desfășurare, 
pe baza Acordului de cooperare din
tre Republica Socialistă România și 
Marea Britanie, și a convenit măsuri 
pentru lărgirea pe mai departe a coo
perării economice bilaterale.

In timpul șederii în țara noastră, 
delegația britanică a avut întrevederi 
și a purtat discuții pe probleme de 
interes reciproc la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini— 
Unelte și Electrotehnicii, Ministerul 
Industriei Chimice, Ministerul . In-- 
dustriei Ușoare și lâ'Cameră, de Co- 
merț.

în încheierea lucrărilor sesiunii a 
fost semnat un Protocol cuprinzind 
principalele măsuri pentru extinde
rea și diversificarea relațiilor econo
mice româno-britanice.

Protocolul a fost semnat din partea
★

Tovarășul Ion Pățan. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a primit, 
vineri dimineața, pe P. S. Preston, se
cretar adjunct la Departamentul Co
merțului și Industriei al Marii Bri
tanii, conducătorul delegației brita
nice, care a participat Ia lucrările 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-britanice, desfășurate la Bucu
rești între 17 și 20 iulie.

A participat Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului

română de Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea britanică de 
P. S. Preston, secretar adjunct la De
partamentul Comerțului și Industriei.

★
Vineri după-amiază delegația bri

tanică a părăsit Capitala.
înainte de plecare, dl. P. S. Preston 

a declarat unui redactor al Agenției 
române de presă „Agerpres" :

Principalul obiectiv al intilnirii pe 
care am avut-o la București, în a- 
ceastă săptămînă, a fost acela de a 
examina dezvoltarea comerțului din
tre Marea Britanie și România, să 
examinăm posibilitățile de a extin
de aria colaborării industriale dintre 
cele două țări. Discuțiile au fost des
chise, prietenești. S-a considerat că 
există posibilități deosebite de coo
perare în domeniile industriei meta
lurgice, hidroenergeticii, electronicii 
și electrotehnicii, industriei chimice 
și petrochimice, în tehnologia de 
transport, în agricultură și-, industria 
alimentară.

, Ca uri ’mijloc ' principal de ■ cdope- • 
rate s-a considerat că există condiții 
favorabile pentru colaborare pe terțe 
piețe. Studiem, de asemenea, posibi
litățile creării unor companii mixte 
de producție și comerț. Prima mea 
vizită în România, a spus în înche
iere oaspetele, a fost deosebit de plă
cută și doresc să revin aici»

★

exterior, conducătorul delegației 
române.

A luat parte R. M. Russell, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii la București.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost e- 
xaminate stadiul cooperării econo
mice, industriale și tehnico-științifi- 
ce dintre România și Marea Britanie, 
precum și posibilitățile de extindere, 
în continuare, a cooperării economice 
și a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ 
S-A ÎNAPOIAT DE LA BAGDAD

Vineri s-a reîntors în Capitală, ve
nind de la Bagdad, delegația guver
namentală română condusă de Teo- 
dțr Vasiliu, ministrul justiției, care, 
la invitația guvernului irakian, a 
participat la festivitățile organizate

cu prilejul sărbătorii naționale a Ira
kului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

PLECAREA DELEGAȚIEI UNIUNII OAMENILOR
MUNCII DIN AGRICULTURA R. P. D. COREENE

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Uniunii oamenilor 
muncii din agricultura R.P.D. Co
reene, condusă de Kim I Houn, pre
ședintele Comitetului Central al U- 
niunii, care, la invitația Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și a Uniunii sindicatelor 
din agricultură, industrie și ape, a 
făcut o vizită in țara noastră.

La aeroport, oaspeții au fost salu
tați de Alclea Militaru, președintele 
U.N.C.A.P., Constantin Herescu. pre
ședintele Uniunii sindicatelor din a- 
gricultură, industria alimentară și 
ape, și alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți Li 
Min Su, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și alți membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

25 de ani de la semnarea SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A BELGI_E_I

primului tratat româno-cehoslovac
Tovarășului GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

' Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace
Stimați tovarăși,
Cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la semna

rea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală româno-cehoslovac, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale' Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră și popoarelor frățești ale Cehoslovaciei un 
cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Constatăm cu deosebită satisfacție că, in anii construc
ției socialiste, în România și Cehoslovacia, relațiile tradi
ționale de prietenie trainică și colaborare multilaterală 
dintre popoarele și țările noastre au înregistrat o dezvol
tare dinamică, continuu ascendentă, în toate domeniile 
de activitate.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, de la a cărui semnare se vor 
implini cinci ani in curînd, precum și convorbirile fruc
tuoase purtate in ultimii ani deschid perspective tot mai 
largi pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre România și Cehoslovacia, pe 
baza trainică a principiilor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, ale independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Sintem convinși că prietenia și conlucrarea tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă vor cunoaște o dezvoltare 
rodnică in toate domeniile de activitate, spre binele po
poarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste și 
a forțelor antiimperialiste, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Cu ocazia memorabilei aniversări, vă adresăm, stimați 
tovarăși, urări de noi și remarcabile succese în opera 
de edificare a socialismului in patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general , al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a adresat o 
telegramă de felicitare președintelui 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace, Alois Indra, cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie româno- 
cehoslovac și a cinci ani de la sem
narea noului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

★
Cu ocazia aceluiași eveniment, pre

ședintele Marii Adunări 
a primit o telegramă de 
din partea președintelui 
Federale a Republicii 
Cehoslovace.

★

VIZITELE DELEGAȚIEI
Membrii delegației Partidului Co

munist din Martinica, in frunte cu 
tovarășul Armand Nicolas, secretar 
general, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră, au fost oaspeții județului 
Argeș, unde au vizitat Combinatul 
petrochimic, Uzina de autoturisme și 
C.A.P. Bascov din împrejurimile Pi- 
teștiului și au avut discuții la Comi
tetul municipal Pitești al P.C.R. cu

P. C. DIN MARTINICA
privire la principalele preocupări ale 
organizației municipale de partid.

în Capitală, delegația P.C. din Mar
tinica a avut o întilnire la C.C. al 
U.T.C. cu tovarășul Traian Ștefă- 
nescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

Oaspeților li s-a făcut pretutindeni 
o primire cordială, prietenească.

sssasz

vremea
Ieri In țară : Vremea a continuat să 

se răcească ușor. Cerul a fost variabil, 
cu înnorări mai accentuate în sudul 
tării, unde in cursul dimineții au căzut 
averse de ploaie și s-au semnalat frec
vente descărcări electrice. După-amia
ză au căzut averse de ploaie. însoțite 
de descărcări electrice în zonele delu
roase și de munte, ale Munteniei șl 
Moldovei, și izolat în Transilvania, 
Bărăgan și Dobrogea. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 20 de 
grade la Cimpulung Moldovenesc. Med
gidia șl Corugea și 29 de grade la 
Drobeta Turnu-Severln, Urziceni șl

Fundulea. In București : Cerul a fost 
acoperit în cursul dimineții, cînd tem
porar a plouat. Apoi cerul a devenit 
senin, spre seară fiind variabil. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 iulie. în țară : Cerul va fi va5 
riabil. tnnorări mai pronunțate se vor 
semnala in vestul și nord-vestul țării, 
unde vor cădea ploi cu caracter de 
aversă, în rest averse Izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară la început, apoi în creștere. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar maximele 
între 22 șî 32 de grade, local mai ri
dicate în sud-estul țării. In București : 
Cerul va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie in cursul dupft-amiezii. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura va 
crește ușor în a doua parte a interva
lului.

Maiestății Sale BAUDOUTN
Regele belgienilor'

BRUXELLES
Cu' ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, îmi este deosebit de plăcut 

să adresez Maiestății Voastre viile mele felicitări, precum și cordiale 
urări de. sănătate și fericire perscfhală și de progres poporului belgian 
prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare necontenită, în interesul popoarelor 
român și belgian, al păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la semnarea Tra

tatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă 
România și al celei de-a 5-a aniversări a reînnoirii aces
tuia printr-un nou Tratat de alianță, vă adresăm dum
neavoastră. și prin dumneavoastră poporului român, un 
cordial salut, tovărășesc, in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului 
Republicii Socialiste, Cehoslovace, al întregului popor 
cehoslovac, precum și' al. nostru personal.

Constatăm cu bucurie că semnarea acestui document, a 
constituit un moment remarcabil, de cotitură, in relațiile 
dintre țările noastre și un factor important al dezvoltării 
prieteniei și colaborării, multilaterale dintre oamenii 
muncii cehoslovaci și români și dintre partidele noastre 
comuniste, pe baza principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Transpunerea în viață a acestui Tratat principial a stat 
în centrul interesului și atenției permanente ale partide
lor noastre frățești și ale oamenilor muncii din cele două 
țări socialiste.

Poporul cehoslovac urmărește cu un mare_ interes suc
cesele obținute de Republica Socialistă România în toate 
domeniile construcției socialiste. Noi dăm o înaltă apre
ciere eforturilor pline de abnegație pe care harnicul popor 
român le depune pentru indeplimrea hotăririlor celui 
de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Sintem ferm convinși că dezvoltarea în continuare a 
relațiilor reciproce și a strînsei noastre colaborări întăresc 
coeziunea țărilor comunității socialiste, fac să crească 
autoritatea sa internațională.

Permiteți-ne, stimați tovarăși, să vă dorim, dumnea
voastră și poporului i'tate român multe succese in activi
tatea pe care o desfășurați spre binele înfloririi continue 
a României socialiste, al întăririi socialismului, progresu
lui și păcii în întreaga lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace
★

plinirii unui sfert de veac de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie româno-cehoslovac și a cinci ani 
de la semnarea no"ului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Cu același prilej, ministrul român 
al afacerilor externe a primit o te
legramă de felicitare din partea mi
nistrului afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Slat 

al Republicii Socialiste România

Naționale 
felicitare 
Adunării 

Socialiste

In Grand Place, re
marcabil ansamblu 
arhitectonic din ini
ma Bruxellesului, ca 
de altfel in centrele 
civice ale tuturor o- 
rașelor belgiene, este 
azi sărbătoare. Au 
loc parăzi militare, 
procesiuni populare 
de veche tradiție, fes
tivaluri culturale.

Belgia își celebrează 
Ziua națională. Eve
nimentele care au 
condus la consacrarea 
zilei de 21 iulie ca 
principală sărbătoa
re a națiunii belgie
ne s-au derulat în 
deceniul al patrulea 
al secolului trecut. In 
contextul unei ne
mulțumiri generale, 
Belgia s-a desprins 
din Regatul Țărilor de 
Jos, formațiune sta
tală apărută pe har
ta Europei după in- 
fringerea lui Napo
leon la Waterloo și 
s-a proclamat inde
pendentă. Statul fla- 
mando-vațon s-a a- 
firmat ca o prezență 
remarcabilă, puternic 
evidențiată pe conti
nent și in lume, in 
prezent Belgia fiind 
una din țările cu ni
veluri de dezvoltare 
economică din cele 
mai ridicate. Statis
ticile internaționale o 
înscriu pe locul al ze
celea in ierarhia ma
rilor exportatori ai 
lumii. Însemnate va
lori culturale fac din 
Belgia o țară căutată, 
belgienii — flamanzi 
sau valoni — vorbind 
cu mândrie nu numai 
de capodopera din 
centrul capitalei lor, 
Grand Place, dar în e- 
gală măsură de uni-

versitățile din Louvain 
și Liege, de impună
toarele catedrale din 
Namur și Gând. Ei îți 
evocă cu emoție istori
cul monumentelor de 
arhitectură din ora- 
șul-muzeu Bruges, ca 
și frumusețile natura
le ale Ardenilor.

Aflată la răscrucea 
continentului euro
pean, teatru de opera
țiuni in cele două 
războaie mondiale, 
care și-au luat și aci 
un greu tribut de sin
ge, Belgia prețuiește 
și sprijină eforturile 
îndreptate spre con
solidarea păcii inter
naționale, situindu-se, 
in problemele funda
mentale ale contem
poraneității, pe poziții 
asemănătoare sau a- 
propiate punctelor de 
vedere ale țării noas
tre. Încerci un senti
ment de bucurie con- 
statind că oameni po
litici belgieni, repre
zentanții opiniei pu
blice relevă cu satis
facție faptul că atit la 
O.N.U., cit și în cău
tarea rezolvărilor so
licitate de Europa 
postbelică, România și 
Belgia conlucrează in 
statornicirea pe conti
nent a unui sistem 
eficace de securitate și 
cooperare, pentru de
zarmarea generală, 
pentru interzicerea ar
melor nucleare. Decla
rația solemnă a Repu
blicii Socialiste Româ
nia și Regatului Bel
gia, semnată cu prile
jul vizitei în Belgia 
a președintelui Consi
liului de Stat al ță
rii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
care se înscrie ca un

act de cea mai mare 
importanță in istoricul 
relațiilor . reciproce, 
proclamă voința comu
nă a celor două țări 
de a-și uni și mai 
strins eforturile lor in 
cadrul acțiunilor gene
rale avind ca scop 
pacea și securitatea în 
lume.

Țări cu economie 
în plină expansiune, 
România și Belgia gă
sesc cimp de acțiune 
comună in numeroase 
domenii ale industriei, 
cercetării tehnico-ști- 
ințifice, in comerț și 
navigație. Au loc, de 
asemenea, intense 
schimburi culturale. 
Sînt in vigoare o serie 
de acorduri bilaterale 
și se duc tratative în 
vederea semnării alto
ra. Posibilități noi aș
teaptă încă să fie ex
plorate. Cercurile de 
afaceri belgiene și fir
mele românești pot 
găsi un limbaj comun 
și căi de concretizare 
favorabile ambelor 
părți in cooperarea in 
producție, in schimbul 
de experiență, în 
transmiterea de tehno
logii proprii.

Sărbătorirea Zilei 
național/ a Belgiei o- 
feră p'oporului român 
prilejul de a-și expri- t 
ma încă o dată senti
mentele sale de prie
tenie față de poporul 
belgian, dorința unei 
cit mai fructuoase co
laborări, in planul re
lațiilor bilaterale, ca și 
in ansamblul relațiilor 
internaționale.

N. Popescu 
BOGDANEȘTI

»
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al R. S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, cu ocazia im-

Se demită îmbucurător 
relațiile de colaborare economică 
dintre România și Cehoslovacia
Se împlinesc 25 ani de la semna

rea, la 21 iulie 1948, a primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală româno-cehoslovac 
și cinci ani de la semnarea noului 
tratat. Atit primul tratat, încheiat la 
scurt timp după preluarea puterii 
politice de către, clasa muncitoare în 
ambele țări, cit și cel de-al doilea, 
care a fost semnat "in împrejurările 
noi, determinate de realizările celor 
două țări in făurirea orînduirii. so
cialiste, au dat noi semnificații, au 
deschis ample perspective unei 
vechi și tradiționale prietenii, care 
a unit cele două popoare în lupta 
pentru împlinirea aspirațiilor lor de 
pace, libertate, progres.

Cu ocazia aniversării de astăzi pu
tem face, cu deplină satisfacție, bi
lanțul unui sfert de veac de colabo
rare economică bogată in rezultate, 
intre România și Cehoslovacia.

Prezentind evoluția ascendentă a 
relațiilor economice dintre cele două 
țări, precum și sarcinile în vederea 
intensificării acțiunilor de colaborare 
economică și specializare in produc
ție, nu putem să nu amintim aportul 
pe care l-au avut contactele și con
vorbirile dintre conducerile de partid 
și de stat ale țărilor noastre.

în acest sens, se evidențiază în mod 
deosebit întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, și to
varășul Gustav Husak, secretarul ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
.care au adus o contribuție de seamă 
la extinderea relațiilor româno-ceho- 
slovace pe diverse planuri, în inte
resul întăririi prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele celor două țări, 
al unității și coeziunii țărilor socia
liste, al cauzei progresului și păcii 
în lumea întreagă.

Raporturile tovărășești și de prie
tenie, statornicite între conducerile 
de partid și de stat din țările noastre, 
își găsesc o reflectare semnificativă 
și in dezvoltarea schimburilor comer
ciale, a cooperării și colaborării eco
nomice.

în perioada 1961—1965, volumul 
schimburilor de mărfuri s-a dublat 
față de perioada cincinalului ante
rior, ca urmare a progreselor rapide 
înregistrate de economiile celor două 
țări și în special a succeselor dobîn- 
dite în dezvoltarea industriilor con
structoare de mașini.

La obținerea în continuare de rit
muri ascendente în. dezvoltarea 
schimburilor comerciale și-au adus 
contribuția .acțiunile de cooperare și 
colaborare economică. Astăzi avem 
certitudinea că volumul ce se va rea
liza în cincinalul 1971—1975 va fi cel 
puțin de două ori mai mare decît cel 
din perioada 1961—1965.

în prezent, țările noastre își asi
gură reciproc materii prime, combus
tibili și materiale de primă impor
tanță pentru economiile lor și fac un 
schimb din ce în ce mai activ de 
produse ale industriei constructoare 
de mașini, care dețin în ultimii ani o 
pondere importantă in volumul total 
al livrărilor reciproce.

Cehoslovacia livrează cantități im
portante de cărbune cocsificabil, cocs 
metalurgic, laminate din oțel, pro-

lon PĂȚAN
membru supleant al Comitetului 

Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior

duse chimice, produse refractare, u- 
nele materii prime pentru industria 
alimentară. România, la rindul ei, 
aprovizionează economia cehoslovacă 
cu energie electrică, combustibili li
chizi, produse chimice, produse lem
noase, produse agroalimentare, ci
ment.

In numeroase ramuri industriale 
ale economiei românești — construc
ții de mașini, energetică, metalurgi
că, chimică, textilă, alimentară — 
funcționează cu bune rezultate insta
lații, mașini și aparate fabricate in 
uzinele cehoslovace. Importul se di
versifică de la an la an, cu produse 
noi, moderne și de bună calitate, ofe
rite de producătorii din Cehoslovacia.

în același timp, produse românești 
ca : mașini-unelte, tractoare, auto
camioane, autoturisme de teren, uti
laje pentru industria petrolieră, ma
șini pentru industria lemnului, ma
șini agricole, mașini pentru construc
ții au devenit tradiționale la impor
tul cehoslovac, fiind apreciate și ce
rute de cumpărători. Recent, au fost 
introduse pe piața cehoslovacă noi 
produse, de un înalt nivel tehnic, ca, 
de exemplu, excavatoare hidraulice 
pe pneuri și pe șenile sau locomotive 
Diesel hidraulice de diverse puteri. 
Sînt în curs discuții pentru vînzarea 
de autocamioane de mare capacitate, 
cu motor Diesel.

Trebuie amintite aici și cantitățile 
importante de fructe și legume proas
pete și conservate, precum și vinu
rile care se livrează' din România 
pentru aprovizionarea populației 
cehoslovace.

în cursul anilor, dezvoltarea eco
nomică din cele două țări a permis 
îmbogățirea relațiilor de colaborare 
economică cu noi forme. Au fost 
convenite, astfel, acțiuni de cooperare 
pentru producția de mașini-unelte, 
tractoare și vagoane. întreprinderi 
românești specializate au realizat in 
Cehoslovacia lucrări de construcții 
civile și industriale, ca de exemplu 
hotelul de la Chrudim și centrala 
termoelectrică de la Treboradice ; în 
anii viitori vor construi o clinică uro
logică la Praga și vor executa lucrări 
de extindere a fabricii de sticlărie de 
la Hostomice.

Nu trebuie să uităm nici activita
tea intensă desfășurată în domeniul 
turismului. Zeci de mii de turiști 
cehoslovaci își petrec in fiecare an 
vacanța pe litoralul Mării Negre. Tu
riști români, la rindul lor, vizitează 
cu interes și plăcere Cehoslovacia.

Considerăm că succesele importan
te obținute de cele doua țări în con
struirea socialismului, dezvoltarea e- 
conomiilor lor naționale, creșterea 
potențialului industrial și tehnico- 
științific fac posibilă adîncirca cola
borării economice, astfel incit volu

mul schimburilor comerciale pe 
1976—1980 să se dubleze față de pe
rioada 1971—1975.

Lărgirea și diversificarea relațiilor 
comerciale urmează să se realizeze 
atit prin sporirea livrărilor reciproce 
de mărfuri tradiționale, prin diver
sificarea livrărilor de produse chi
mice, prin lărgirea schimburilor de 
laminate din oțel și a schimburilor 
de produse de larg consum, cit și 
prin dezvoltarea și adincirea specia
lizării și a cooperării in producția in
dustrială, care să ducă la creșterea 
volumului de produse necesare pen
tru aprovizionarea ambelor economii 
și pentru vînzări pe terțe piețe.

Sînt in discuție, în grupele de spe
cialiști din industrie, acțiuni de coo
perare și specializare in diverse sec
toare, pe care le considerăm intere
sante și avantajoase pentru ambele 
țări. Dintre acestea amintim: coope
rarea in fabricația de tractoare și 
mașini agricole, de subansamble pen
tru autocamioane, cooperarea in re
alizarea de capacități noi pentru 
producția de tablă din oțeluri supe
rioare, in realizarea de echipamente 
și instalații pentru industria extrac
tivă. Amintim, de asemenea, coope
rarea și specializarea in fabricația 
de autovehicule speciale (transpor
toare de beton, cisterne etc.), in fa
bricația de utilaje energetice, in 
producția de oțeluri aliate și spe
ciale, in fabricația de produse chi
mice de mic tonaj (auxiliari pentru 
industria cauciucului, medicamente 
etc.). Unele din acțiunile menționate 
au perspective de finalizare în 
cursul acestui an.

Un alt sector care' poate contribui 
la lărgirea colaborării economice este 
ccl al prestațiilor de servicii, din 
care un volum important revine tran
zitului de mărfuri. Acesta ar putea 
cunoaște o dezvoltare apreciabilă prin 
realizarea unor acțiuni de colaborare 
în vederea extinderii capacității por
turilor maritime și fluviale româ
nești ' pentru tranzitarea unor canti
tăți tot mai mari de mărfuri cehoslo
vace.

Amintim, de asemenea, și perspecti
vele largi pentru sporirea livrărilor 
reciproce de mărfuri, a colaborării și 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice, pe care le deschide realizarea 
obiectivelor prevăzute in Programul 
complex adoptat de țările membre 
C.A.E.R. in anul 1971, la București.

Posibilitățile trecute in revistă a- 
rată, totodată, direcțiile în care ur
mează să acționeze Comisia mixtă 
guvernamentală româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, pornind de la tradițiile și 
legăturile statornicite între institutele 
de cercetare și proiectare, uzinele și 
întreprinderile producătoare, centra
lele industriale și ministerele eco
nomice din cele două țări, pentru 
perfectarea de noi acțiuni de coo
perare și colaborare economică reci
proc avantajoase.

Asemenea acțiuni sînt menite să 
contribuie la accelerarea progresului 
economic în ambele țări, la întărirea 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul cehoslovac, spre binele reci
proc și în folosul cauzei păcii și so
cialismului.

RECEPȚIE OFERITĂ DE
Vineri, cu prilejul sărbătorii na

ționale a Belgiei, ambasadorul .aces
tei țâri Ia București, Jacques Graeffe, 
a oferit o recepție in saloanele am
basadei.

La recepție au participat Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare, prof, 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie,

AMBASADORUL BELGIEI
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor exterhe, reprezentanți ai 
conducerii Unor ministere și institu
ții centrale, oameni de cultură »i 
artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucureșți, 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

Vizitele delegației Consiliului Legislativ 
Național (Parlamentul) din Republica Zair
în continuarea vizitei ce o între

prinde în țara noastră, membrii de
legației Consiliului Legislativ Națior 
nai (Parlamentul) din Republica Zair 
au fost, vineri, oaspeți ai județului 
Mehedinți.

Dimineața, membrii delegației au 
avut o întilnire cu deputați ai Marii 
Adunări Naționale, care își desfă
șoară activitatea în circumscripții 
mehedințene și ai consiliului popu
lar județean, cu reprezentanți ai 
Consiliului popular municipal Dro
beta Turnu-Severin. După ce le-a 
urat bun venit, Iulian Ploștinaru, 
președintele consiliului popular ju
dețean, a înfățișat realizările obți
nute de populația județului în anii 
edificării socialismului în țara noas
tră, acțiunile ce se întreprind pentru 
creșterea gradului de industrializare 
a județului, pentru continua sa as
censiune economică. Mulțumind pen
tru cordialitatea cu care au fost 
întimpinați și în municipiul Drobeta 
Turnu-Severin, Tshisekedi Wa Mu- 
lumba, vicepreședinte al Consiliului

Legislativ Național, conducătorul de
legației, s-a referit apoi la preocu
pările guvernului țării sale pentru 
înfăptuirea unor măsuri complexe în
dreptate spre consolidarea continuă a 
independenței economice a republicii, 

în cursul zilei, membrii delegației 
parlamentare zaireze au vizitat apoi 
Sistemul hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier", lacul de a- 
cumulare al hidrocentralelor și ora
șul Orșova, precum și Muzeul „Por
țile de Fier", ruinele podului de 
peste Dunăre și ale castrului roman 
Drobeta, cartiere ale municipiului 
Drobeta Turnu-Severin.

în onoarea oaspeților, președintele 
Consiliului popular județean Mehe
dinți a oferit un dejun.

în cursul vizitelor întreprinse in 
județul Mehedinți membrii delega
ției parlamentare zaireze au fost în
soțiți de Stanciu Stoian, secretar ge
neral al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, și 
Bokingi Embeyolo, ambasadorul Re
publicii Zair Ia București.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Belgiei, 

George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al acestei țări, Renaat Van 
Elslande.

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a primit o telegramă 
din partea secretarului de stat pen
tru afacerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, prin care acesta 
mulțumește pentru felicitările ce 
i-au fost adresate cu prilejul Zilei 
naționale a Canadei.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
LA AMBASADA 

UNIUNII SOVIETICE
La Ambasada Uniunii Sovietice din ' 

București a avut loc, vineri dimi
neața, o conferință de presă consa
crată aniversării a 70 de ani de Ia 
Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Rusia (P.M.S.D.R.).

După ce a evocat semnificația a- 
cestui eveniment, ambasadorul V. I. 
Drozdenko s-a referit la succesele 
dobindite de oamenii muncii sovie
tici în opera de construire a socie
tății comuniste, precum și la întă
rirea și lărgirea continuă a relațiilor 
de prietenie frățească existente intre 
România și Uniunea Sovietică, între 
P.C.U.S. și P.C.R. și intre guvernele 
celor două țări.

CU PRILEJUL APROPIATEI 
ANIVERSĂRI A ZILEI 

RENAȘTERII POLONIEI
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Craiova a avut loc vineri după- 
amiază o adunare dedicată celei de-a

29-a aniversări a Zilei renașterii Po
loniei. Cu acest prilej, ing. Gabriel 
Ciupagea, vicepreședinte al Consiliu- v 
lui popular județean Dolj, și Edward 
Rokicki, consilier al Ambasadei R.P. 
Polone la București, au vorbit des
pre semnificația aniversării, despre 
realizările pe care poporul polonez 
le-a obținut în opera de edificare a 
societății socialiste.

în încheiere, participants la aceas
tă manifestare, muncitori și tehni
cieni din Întreprinderile municipiului, 
cadre didactice universitare, repre
zentanți ai instituțiilor locale de cul
tură au vizionat un program de fil
me documentare, producții ale stu
diourilor din țara prietenă.

★
Vineri, la Casa de cultură a 

I.R.R.C.S. din Capitală a avut loc o 
seară culturală consacrată Zilei na
ționale a Republicii Arabe Egipt, 
manifestare organizată sub egida 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au participat Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost de față Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, ziaristul Mihai 
Mirza a împărtășit asistenței im
presii de călătorie de-a lungul Ni
lului, de la Alexandria la Assuan.

în Încheiere, cei prezenți au vi
zionat un program de filme docu
mentare egiptene.

(Agerpres)



Consiliul de Securitate și-a reluat

DEZBATERILE ASUPRA SITUAȚIEI 
DIN ORIENTUL APROPIAT

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate și-a reluat, 
vineri, dezbaterile asupra situației 
din Orientul Apropiat. Ședința a fost 
prezidată de reprezentantul Marii 
Britanii, Colin Crow, președintele in 
exercițiu al consiliului pentru luna 
iulie.

Primul a luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al Republicii A-

Eforturi în vederea dezvoltării economice
rapide a R. D. Vietnam

® Un interviu el premierului Fum Van Dong

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat săptăminalu- 
lui sovietic „Novoe Vremia", Fam 
Van Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam, a arătat că, in prezent, 
R.D.V. își concentrează eforturile a- 
supra lichidării urmărilor războiului, 
asupra stabilizării grabnice a situa-

ȘEDINTA REPREZENTANȚILOR 
GUVERNELOR

R. 0. VIETNAM Șl S. U. A.
HANOI 20 (Agerpres). — La șe

dința reprezentanților guvernelor 
R. D. Vietnam și S.U.A., care a avut 
loc la 18 iulie la Haifong, conducă
torul grupului american însărcinat 
cu 'dezamorsarea minelor din apele 
teritoriale ale R. D. Vietnam a fă
cut cunoscut că toate navele S.U.A. 
și celelalte mijloace de deminare 
sînt retrase din apele teritoriale ale 
R.D.V.

Rină în prezent, partea americană 
a încheiat curățirea de mine a zece 
zone ale apelor teritoriale care con
stituie căi de acces spre porturile 
R. D. Vietnam.

Informînd despre această măsură a 
părții americane, agenția V.N.A. re
levă că S.U.A. poartă răspunderea și 
pentru încheierea completă a între
gului complex de lucrări de demina
re, prevăzut de protocolul' cu privi
re la dezamorsarea minelor și de 
Comunicatul comun din 13 iunie 
1973.

TANZANIA

Folosirea rațională 

și planificată a teritoriului
DAR ES SALAAM 20 (Agerpres).— 

Adunarea Națională a Tanzaniei a a- 
doptat un proiect de lege privind fo
losirea rațională și planificată a teri
toriului. Potrivit prevederilor noii 
legi, președintele țării este împuter
nicit să declare „zonă a dezvoltării" 
orice regiune considerată potrivită a- 
cest.ui scop.

Prezentind parlamentarilor tanza- 
nteni spre examinare proiectul de 
lege, primul ministru al țării, R. Ka- 
wawa. a subliniat că aceasta urmă
rește folosirea optimă a teritoriului 
național in interesul poporului și al 
statului tanzanian. Noua reglementa
re prevede ca în „zonele de dezvol
tare" să fie efectuate lucrări hidro
tehnice, să fie construite spitale și 
școli, să fie amenajate rezervații pen
tru protejarea faunei și florei etc.

B3 B S B B
în cercurile politice și în presa 

din capitalele continentului latino- 
american apar, zilele acestea. pri
mele comentarii și aprecieri analitice 
pe marginea reuniunii comisiei spe
ciale a O.S.A., care a avut loc re
cent la Lima. Sesiunea O.S.A. din 
capitala peruană reprezintă prima 
din cele trei etape ale consfătuirilor 
diplomatice stabilite la Adunarea 
Generală din aprilie—mai și avînd 
ca scop restructurarea organizației, 
in primul rind reformularea Cartei 
acesteia; pentru a corespunde schim
bărilor politice, economice și sociale 
care au loc in multe din țările con
tinentului.

Lucrările comisiei speciale vor 
continua în august la Washington, 
cea de-a treia etapă a dezbaterilor 
urmind să aibă loc tot la Lima, unde 
vor fi elaborate documentele finale 
spre a fi supuse guvernelor și după 
aceea viitoarei Adunări Generale a 
O.S.A.

Mulți observatori ai reuniunii de 
la Lima plasează evenimentul în 
contextul proceselor de emancipare 
economică, politică și socială din nu
meroase țări latino-americane, pro
cese al căror dinamism — deosebit 
de intens în ultimii ani — a pus și 
mai .mult in evidență caracterul 
anacronic, conservator al politicii și 
practicilor O.S.A. Această politică S-a 
manifestat atit prin menținerea unor 
sechele ale războiului rece, de pildă 
practica de blocadă a Cubei (care a dat 
greș, in ultimul timp tot mai 
mare fiind numărul statelor latino- 
americane care și-au normalizat re
lațiile cu primul stat socialist de pe 
continent) cit și prin ocolirea proble
mei stringente de așezare pe baze noi, 
echitabile, a raporturilor economice 
și comerciale cu Statele Unite. în 
esență, aceste anchilozări ale O.S.A. 
au determinat pe, de o parte criza 
organizației, iar pe de alta întărirea 
instrumentelor solidarității latino- 
americane. O expresie elocventă a 
conștiinței noi a unei comunități de 
interese a statelor de la sud ale Rio 

rabe Egipt, Mohamed Hassan El 
Zayyat, urmat de ambasadorul israe- 
lian, Josef Tekoah, care s-a folosit 
de dreptul la replică.

După cum se știe, runda preceden
tă de dezbateri, care a avut loc intre 
6 și 15 iunie a.c., a fost întreruptă in 
scopul studierii rezultatelor deliberă
rilor și al desfășurării de noi con
sultări și contacte diplomatice.

ției și a îmbunătățirii treptate a 
condițiilor de viață ale populației. 
Ne străduim ca, paralel eu reface
rea economiei distruse de război, să 
înfăptuim măsuri în domeniile eco
nomic, cultural, științific și tehnic, 
pentru a crea premise favorabile în 
vederea dezvoltării în ritm rapid și 
pe scară largă a economiei țării.

Abordînd, în cadrul interviului, 
problema aplicării Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului, Fam Van 
Dong a declarat că „poporul vietna
mez, guvernul R. D. Vietnam, pre
cum și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud respectă consecvent și aplică 
neabătut Acordul de la Paris, deoa
rece prevederile acestuia, întărite 
prin Actul Conferinței internaționa
le asupra Vietnamului și prin Comu
nicatul comun din 13 iunie 1973, co
respund scopurilor revoluționare ale 
întregului popor vietnamez, ale tutu
ror straturilor populației sud-viet- 
nameze și se bucură de un larg 
sprijin internațional".

UN MESAJ AL LUI 
NORODOM SIANUK
PEKIN 20 (Agerpres). — Norodom 

Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, a dat publicității un 
mesaj, chemind personalitățile, func
ționarii, intelectualii și militarii 
aflați- în serviciul regimului Lon Noi 
să se alăture F.U.N.C. Mesajul subli
niază câ existența regimului antina
țional, antipopular și ultracorupt de 
Ia Pnom Penh nu mai poate fi 
prelungită multă vreme.

In ultimele zile, in Chile au avut loc ample manifesta’ii în sprijinul politicii guvernului Unității Populare. în fo
tografie : dempnstrație de masă in capitala chiliană, Santiago de Chile

8 B B B B O
Grande in efortul pentru consolidarea 
independenței economice și impulsio
narea dezvoltării o constituie pon
derea tot mai mare pe care o dobin- 
desc organizațiile regionale — dintre 
care cea mai importantă o constituie 
Comisia Economică de Coordonare 
Latino-Americană (C.E.C.L.A.).

Este semnificativ in acest, sens fap
tul că in documentul de lucru apro
bat la Lima se dă o atenție deosebită 
cooperării latino-americane. „Delega
țiile latino-americane — consemnea

O. S. A., sub semnul 
restructurărilor

ză documentul — consideră că unul 
din obiectivele fundamentale ale 
noului sistem trebuie să fie întărirea 
unității latino-americane. Ele au re
afirmat sprijinul lor pentru 
C.E.C.L.A. și au relevat că își vor 
conjuga în continuare pozițiile poli
tice pentru a face acest sistem mai 
echilibrat și eficient, astfel incit să 
poată servi drept cadru pentru un 
dialog cu Statele Unite și pentru a- 
doptarea de decizii care să promo
veze solidaritatea latino-americană 
pe baza coexistenței pașnice și a a- 
vantajului reciproc".

Dezbaterile au pus în evidență po
ziția majorității participanților, po
trivit căreia restructurarea sistemului 
de relații interamerican trebuie să 
aibă în vedere impulsionarea dezvol
tării economice. Aceasta nu trebuie
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agențiile de presă transmit:
Delegația de partid și gu

vernamentală a R. D. Viet
nam, conciusă de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, primul ministru al guvernului 
R. D. Vietnam, care face o vizită 
oficială în Ungaria, a fost primită 
vineri de Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Uij- 
gare. în aceeași zi, au continuat con
vorbirile oficiale ungaro-vietnameze.

Gemal Bîedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe Abdel 
Malik Behabiles, reprezentant al Mi
nisterului de Externe al Algeriei. Cu 
acest prilej, Behabiles i-a înmînat lui 
Gemal Biedici un mesaj personal a- 
dresat președintelui Iosip Broz Tito 
de președintele Algeriei, Houari Bou- 
mediene. Mesajul — relatează agen
ția Taniug — este consacrat proble
melor privind cea de-a patra Confe
rință a țărilor nealiniate, care ur
mează să aibă loc în septembrie, la 
Alger.

La BOflin s_au desfășurat tra
tative în vederea pregătirii unui a- 
cord guvernamental între R.D.G. și 
R.F.G. în domeniul poștelor și tele
comunicațiilor. După cum mențio
nează agenția A.D.N., convorbirile 
vor continua, la 27 septembrie, ' la 
Bonn. încheierea unui asemenea 
acord este prevăzută de Tratatul cu 
privire la bazele relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G.

Convorbiri legate de e- 
feciuarea experienței so
viete—americane de întîlnire Și 
cuplare în spațiul cosmic circumte- 
restru a navelor , cosmice pilotate 
,,Soiuz“ și „Apollo" au avut loc, 
timp de două săptămini. la Centrul 
spațial de la Houston. Convorbirile 
consacrate pregătirii experienței ce 
va avea loc în 1975 vor continua in 
luna noiembrie, în Uniunea Sovie
tică — relatează agenția T.A.S.S.

Cea de-a 6-a ședință a 
Comisiei pentru problemele 
de frontieră a împutemicițiior 
guvernelor Republicii Democrate 
Germane și Republicii Federale 
Germania a avut loc la Schwerin, 
în R.D.G., anunță agenția A.D.N. 
Participanții au convenit să înceapă 
în viitorul apropiat lucrările prac
tice de marcare a frontierei. Comisia 
a căzut de acord asupra textului unei 
convenții referitoare la principiile 
luptei împotriva calamităților in ime
diata vecinătate a frontierei.

B B B B B B
să fie condiționată de factori politici, 
ci să aibă ca obiectiv fundamental 
eliberarea de dependență, permițin- 
du-se astfel ca economiile naționale 
să înregistreze un progres perma
nent in folosul popoarelor.

Respectarea formei de organizare 
socială și economică a fiecărei țări 
și suveranitatea sa deplină în ale
gerea căilor dezvoltării sale au con
stituit substanța principală a dezba
terilor. O serie de delegații au ce
rut ca in viitoarea Cartă a O.S.A.

să fie inclus principiul „pluralismu
lui ideologic", expresie prin care, în 
terminologia politică latino-ameri
cană. se exprimă ideea coexistenței 
pașnice intre statele cu orinduiri 
diferite.

în cuvîntul rostit cu prilejul în
cheierii lucrărilor comisiei speciale, 
ministrul de externe al Republicii 
Peru, Miguel Angel de la Flor, 
aprecia că reuniunea de la Lima a 
dovedit vitalitatea „marilor principii 
ale egalității și independenței sta
telor".

Dezbaterile au reflectat, totodată, 
ofensiva împotriva unor instituții 
interamericane apreciate ca urmă
rind scopuri contrare acestor prin
cipii. Așa cum se arată în documen
tul de lucru al reuniunii de la 
Lima, în cadrul ședințelor s-a mani

Ședința Comitetului Na
țional al R.D.G. pentru pre
gătirea celui de-al 10-lea 
Festival mondial al tinere
tului și studenților 8 avut 
loc la Berlin. La ședință au partici
pat Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al F.S.U.G., Willi Stoph, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și alți conducători de partid 
și de stat. Printre oaspeți se afla 
R. Viezzi, președintele F.M.T.D. în 
cadrul ședinței, a luat cuvîntul Erich 
Fțonecker, care s-a referit la impor
tanța festivalului. Capitala Republi
cii Democrate Germane, a arătat el, 
este gata să primească pe trimișii ti
nerilor din 140 de țări ale lumii.

Producția industrială a
primul semestruIugoslaviei

al anului în curs a sporit cu 6,9 la 
sută în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, a anunțat In
stitutul federal iugoslav de statisti
că. Cele mai înalte ritmuri de creș
tere au fost înregistrate în construc
țiile navale, în metalurgia metalelor 
neferoase și în producția de energie 
electrică.

Numărul șomerilor din 
Marea Britani® a crescut In 
cursul lunii trecute cu aproape 
13 000 de persoane, ajungind, in 
prezent, potrivit cifrelor oficiale date 
publicității, la aproximativ 599 000, 
ceea ce reprezintă 2,5 la sută din 
numărul celor apți de muncă.

Elaborarea planurilor pre
liminare privind realizarea 
unei conducte pentru transp°r- 
tul gazelor naturale din Iran spre 
Europa occidentală urmează a fi fi
nalizată în luna septembrie a acestui 
an — a declarat Reza Fallah, direc
torul Companiei petroliere naționale 
iraniene.

Lucrării® celui de-al III-îea 
Congres al Partidului Unic 
Național din Guineea Ecua
torială — partid de guvernământ, 
au luat sfirșit la Bata. Participanții 
la congres au subliniat adeziunea 
Republicii Guineea Ecuatoriâlă la 
principiile păcii și cooperării între 
popoare, solidaritatea cu celelalte 
țări africane in lupta pentru lichida
rea de pe continent a urmărilor co
lonialismului, împotriva rasismului 
și imperialismului. După cum s-a 
anunțat, delegații au aprobat în una
nimitate noua Constituție a țării.

festat un curent de opinii (promo
vat de Peru. Mexic, Venezuela, 
Costa Rica, Trinidad Tobago) împo
triva „Tratatului interamerican de 
asistență reciprocă" (denumit și 
Tratatul de la Rio), considerat ca un 
instrument anacronic, invalidat de 
schimbările profunde care au avut 
loc pe scena politică mondială. „Tra
tatul de la Rio este depășit de isto
rie, spunea la Lima Luis Orlandini, 
adjunct al. ministrului de externe 
chilian. Popoarele latino-americane 
au nevoie, azi, de un instrument al 
apărării împotriva atentatelor la su
veranitatea și securitatea lor eco
nomică",

în fața conturării unui front co
mun, tot mai combativ, latino-ame- 
rican, reacția Statelor Unite la Lima 
— c,ontinuind-o pe cea exprimată de 
W. Rogers, cu ocazia turneului în 
mai multe țări membre ale O.S.A. — 
a îmbrăcat forma unor declarații de 
bune intenții, in sensul dorinței 
Washingtonului de a contribui la re
vizuirea sistemului interamerican. 
Secretarul de stat adjunct pentru 
problemele latino-americane, Jack 
Kubish, declara la Lima că „S.U.A. 
împărtășesc dorința altor țări ca sis
temul să fie modificat, intr-un fel 
care să reflecte necesitățile și reali
tățile continentului". Firește, rămine 
de văzut in ce măsură asemenea de
clarații de intenții se vor concretiza 
în practici efective pe parcursul ur
mătoarelor etape ale lucrărilor comi
siei speciale.

Sintetizind concluziile reuniunii de 
la Lima, Nandor Pitty, reprezentant 
al Republicii Panama, declara : 
„Avem nevoie de o schimbare pro
fundă, viguroasă și hotărîtă. Sistemul 
interamerican nu trebuie să fie pen
tru nimeni ui) instrument de domina
ție politică, prin care un popor să 
fie nesocotit sau umilit". Sint idei 
ce conturează esența restructurărilor 
dorite do membrii latino-americani ai 
O.S.A.

Eucjen POP

Stabilirea de relații di
plomatice între Danemarca 
și R.P.D. Coreeană. Ministerul 
Afacerilor Externe al Danemarcei a 
anunțat că, în urma convorbirilor 
purtate la Copenhaga între reprezen
tanți ai guvernului danez și ai guver
nului Republicii Populare Democrate 
Coreene, s-a realizat înțelegerea pri
vind stabilirea de relații diplomatice 
între cele două țări la nivel de am
basadă.

VIENA

Expoziție de pictură 

românească
VIENA 20 — (Corespondență 

de la Corneliu Vlad). La Cen
trul de cultură austriac din pa
latul Palffy, locul de desfășu
rare al cunoscutelor manifestări 
științifice, culturale și artisti
ce vieneze, in prezența unei a- 
sistențe formate din oameni de 
cultură și artă, profesori și stu- 
denți ai Academiei de arte 
plastice, membri ai corpului di
plomatic, ziariști a fost deschi
să expoziția de pictură și gra
fică Ioachim Nica și Ion Nanu.

Cu acest prilej, directorul 
Centrului de cultură austriac, 
prof. Herbert Gaisbauer, a sub
liniat tradițiile și originalita
tea artelor plastice în România, 
cu referire la specificul crea
ției contemporane. El a relevat 
că, in ultimul timp, Viena or
ganizează tot mai multe expo
ziții reprezentative pentru arta 
românească, ceea ce dovedește 
interesul crescind al publicului 
austriac față de fenomenul ar
tistic din România.

★
La Hayword-Gallery din Lon

dra s-a deschis expoziția 
„Pionierii sculpturii moderne", 
in cadrul căreia locul central 
il dețin lucrările lui Brâncuși 
„Portretul lui Dărăscu" și 
„Tors". Sint prezentate, de ase
menea, sculpturi de Rodin, 
Rosso, Maillol. Matisse, Picasso, 
Boccioni și alți artiști cunos- 
cuți ai lumii.

Un alt avion de vînătoa- 
re și bombardament de 
tipul „Stariighter" din dota- 
rea forțelor aeriene ale R. F. Germa
nia s-a prăbușit joi, ridicînd la 159 
numărul avioanelor de acest tip 
pierdute de aviația militară vest- 
germană.

COMUNICAT COMUN UNGARO-FRANCEZ . ,
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — Co

municatul comun ungaro-francez pu
blicat la încheierea vizitei oficiale în 
R. P. Ungară a primului ministru 
francez, Pierre'Messmer, menționea
ză că, în cadrul convorbirilor purta
te de șefii guvernelor celor două 
țări, părțile și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu lucrările primei 
etape a Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare și au

PREMIERUL FRANCEZ
SOFIA 20 (Agerpres). — La 20 iu

lie a sosit la Sofia, într-o vizită ofi
cială, primul ministru al Franței, 
Pierră Messmer. In aceeași zi au în
ceput convorbirile oficiale bulgaro- 
franceze.

REZULTATELE 
ALEGERILOR 

DIN GUYANA
GEORGETOWN 20 (Agerpres). — 

în capitala Republicii Guyana au 
fost anunțate rezultatele oficiale ale 
alegerilor generale de la .16 iulie. 
Partidul de guvernămint, Congresul 
Național al Poporului, a obținut 
244 403 voturi (70,15 la sută din to
talul voturilor exprimate), avînd 
dreptul la ocuparea a 37 locuri în 
Congres. Partidul Progresist Popu
lar, al fostului premier Cheddi Jagan, 
a doua mare formațiune politică a 
țării, a totalizat 92 368 voturi (26,51 
la sută din totalul voturilor expri
mate), revenindu-i 13 locuri in 
Parlament.
. Partidul Congresul Național al Po
porului — relevă agențiile de pre
să — și-a asigurat continuitatea la 
putere obținînd două treimi din locu
rile Parlamentului, care, potrivit 
Constituției. urmează să-I desem
neze pe noul prim-ministru.

Piața comună

MĂSURI PRIVIND 
PROTECȚIA MEDIULUI 

AMBIANT
BRUXELLES 20 (Agerpres). — Mi

niștrii responsabili cu problemele me
diului înconjurător din țările membre 
ale Pieței comune au examinat, joi, 
ia Bruxelles, o serie de aspecte con
crete privind măsurile care pot fi 
luate în comun în vederea conservă
rii și protecției mediului ambiant. 
Surse de la reuniunea ministerială, 
citate de agenția Reuter, au declarat 
că, în cadrul dezbaterilor, s-a reali
zat un acord în vastul domeniu al 
propunerilor privind protecția me
diului ambiant, înaintate spre exa
minare de Comisia Pieței comune. 
Totodată, s-a relevat că nu vor putea 
fi realizate măsuri specifice înainte 
ca o comisie de experți să stabileas
că limitele permise ale poluării.

Vizita in Cehoslovacia
a delegației de activiști ai P. C. R.
PRAGA 20 — (Corespondență de la 

C. Prisăcaru). Delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Paloș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., care se află 
in Cehoslovacia într-o vizită de 
schimb de experiență, a fost primită, 
vineri la amiază, de tovarășul Josef 
Kempny, membru a) Prezidiului, se-

★
Vineri seara delegația s-a înapoiat 

în Capitală.
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost intîmpinată de Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de secție

Plenara C. C. al P. C. Bulgar 
și-a încheiat lucrările

SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat lucrările plenarei lăr
gite a CjC. al P.C. Bulgar, care a 
dezbătut raportul cu privire la unele 
probleme ale situației internaționale, 
prezentat de Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria.

Sesiunea Consiliului
Executiv Federal 

al Iugoslaviei
BELGRAD 20 (Agerpres). — în 

cursul unei sesiuni a Consiliului E- 
xecutiv Federal al Iugoslaviei, care a 
avut loc joi, sub președinția lui Ge
mal Biedici, s-a hotărît crearea unui 
Consiliu economic federal și a unui 
Consiliu pentru problemele sistemu
lui social-politic al Iugoslaviei — 
transmite agenția Taniug.

Cele două organisme, adaugă agen
ția, au fost create avîndu-se în ve
dere viitoarele sarcini, ample și foar
te complexe, privind adaptarea sis
temului social-economic și social-po
litic la noua Constituție, precum și 
stabilirea unei politici pe termen în
delungat de dezvoltare a Iugoslaviei 
și coordonare a eforturilor tuturor 
factorilor sociali pentru realizarea 
politiciii de stabilizare.

reafirmat dorința lor de a lua parte 
activă la a doua etapă a conferinței.

Constatînd că relațiile ungaro- 
franceze se dezvoltă favorabil, păr
țile și-au exprimat intenția de a 
spori în continuare schimbul de 
mărfuri și a extinde colaborarea in
dustrială dintre Ungaria și Franța.

Președintele guvernului ungar, 
Jeno Fock. a acceptat invitația de a 
face o vizită oficială în Franța.

A SOSII FA SOFIA •
Luind cuvîntul la dejunul oferit în 

cinstea oaspetelui francez, Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, a eviden
țiat bunele relații existente între cele 
două țări. Relevind că legăturile 
economice bilaterale se dezvoltă fa
vorabil, S. Todorov a subliniat că 
există premise favorabile pentru 
intensificarea lor. El a arătat că par
tea bulgară dorește să îmbunătățeas
că și să participe la căutarea de 
forme noi, mai eficiente, de colabo
rare economică activă și reciproc 
avantajoasă.

Pierre Messmer a exprimat la rîn- 
dul său dorința de a dezvolta rela
țiile franco-bulgare. Referindu-se Ia 
situația politică din Europa și la pri
ma etapă a Conferinței general-eu
ropene pentru securitate și coope
rare, el a arătat că între țările parti
cipante a devenit posibil un dialog, 
care să nu fie un dialog intre blocuri. 
Prima fază a conferinței a demon
strat acest lucru și se poate considera 
că experții care se vor întruni peste 
citeva săptămini la Geneva, vor con
tinua lucrările în același spirit. 
Franța, a spus el. urmărește cu inte
res eforturile țărilor balcanice pentru 
îmbunătățirea relațiilor între ele și 
pentru pregătirea căilor spre iniția
tive multilaterale în vederea instau
rării colaborării în această regiune.

încheierea Conferinței internaționale 
a educației pentru sănătate

PARIS 20 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat lucrările celei de-a 8-a 
Conferințe internaționale a educației 
pentru sănătate. La reuniune — des
fășurată sub egida Uniunii Interna
ționale a Educației pentru Sănătate 
(U.I.E.S.) și sub patronajul preșe
dintelui Franței, Georges Pompidou 
— au luat parte conducători ai unor 
instituții naționale de specialitate și 
oameni de știință din 94 de țări cu 
preocupări în domeniile medicinei, 
sociologiei și educației pentru sănă
tate, reprezentanți ai unor organi
zații internaționale (O.M.S., UNESCO, 
U.N.I.C.E.F.), precum și ai unor or
ganisme științifice naționale din 
Franța și alte țări.

Din țara noastră, la lucrări a luat 
parte un grup de oameni de știință, 
între care dr. Ovidiu Bădina, direc
tor al Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, dr. P. Penciu 

cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

La primire a fost de față însărci
natul cu afaceri a.i. al României la 
Praga, Simion-Vlad Popa.

Pe perioada șederii în R. S. Ceho
slovacă, membrii delegației au vizitat 
întreprinderi industriale, obiective e- 
conomice din Praga și regiunile Mo
ravia de sud și Cehia de vest și au 
făcut un schimb de experiență cu 
organele locale de partid.

★
la C.C. al P.C.R., de activiști de par
tid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

în legătură cu problemele discuta
te, plenara a adoptat o hotărîre. R. P. 
Bulgaria — se arată printre altele 
în hotărîre — va continua să mili
teze activ pentru pace și colaborare 
în Balcani, să aducă o contribuție 
reală la eforturile îndreptate spre 
realizarea dezarmării, la întărirea 
securității în Europa și în întreaga 
lume.

Plenara a eliberat din funcția de 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B. și de membru al 
Comitetului Central pe Anghel Ța- 
nev, care urmează să iasă la pensie.

Plenara C. C. al Partidului 
Poporului din Panama

CIUDAD DE PANAMA 20 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama a 
avut loc plenara Comitetului Central 
al Partidului Poporului din Panama, 
care a analizat situația politică in
ternă. într-o declarație făcută agen
ției Prensa Latina, secretarul gene
ral al partidului, Ruben Dario Sou
za, a arătat că „Plenara a elaborat, 
în mod virtual, o nouă tactică, ce își 
propune să folosească orice prilej 
favorabil pentru a impulsiona mai 
departe procesul politic panamez, 
spre înfăptuirea unei revoluții popu
lare, democratice și antiimperialiste".

în cadrul lucrărilor plenarei, par
ticipanții s-au pronunțat, de aseme
nea, pentru soluționarea problemei 
Canalului Panama, în conformitate 
cu interesele naționale ale poporului 
panamez.

Acord de cooperare 
economică între 
R.D.G. și Franța
PARIS 20 (Agerpres). — Ministrul 

economiei și finanțelor al Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, și ministrul 
pentru relațiile economice externe al 
Republicii Democrate Germane, Horst 
Soelle, au semnat, la Paris, un acord 
dc cooperare economică, industrială 
și tehnică între cele două țări pe o 
perioadă de zece ani, anunță agenția 
A.D.N. Acordul prevede, între altele, 
constituirea unei comisii mixte însăr
cinate cu căutarea de noi forme de 
colaborare și intensificare a schim
burilor celor două țări în domeniile 
menționate.

LA 23 SEPTEMBRIE

ALEGERI PREZIDENȚIALE 
' 1N ARGENTINA

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Alegerile prezidențiale din Argentina 
vor avea loc la 23 septembrie 1973, 
a anunțat purtătorul de cuvint al gu
vernului de la Buenos Aires, Emilio 
Abra. El a precizat că alegerile pen
tru desemnarea președintelui și vice
președintelui republicii se vor des
fășura în două tururi de scrutin. Pur
tătorul de cuvint a adăugat că auto
ritățile alese vor prelua puterea la 
12 octombrie.

și dr. V. Pavlid, de la Institutul de 
igienă și sănătate publică. Dr. P. 
Penciu, care a prezidat grupul de.lu
cru pentru evaluarea educației pen
tru sănătate, a fost reales membru 
în Comitetul Executiv al Uniunii In
ternaționale a Educației pentru Să
nătate. Dr. V. Pavlid a deținut func
ția de raportor al grupului de lucru 
„Educația pentru sănătate șî proble
mele tinerilor". în plenara conferin
ței, dr. Ovidiu Bădina a prezentat 
comunicarea „Tinerii și societatea : 
Educația pentru sănătate în cadrul 
unei lumi în schimbare". Tratind 
multilateral problematica participării 
tineretului la activitatea socială și a 
educației pentru sănătate, raportorul 
a propus elaborarea de către O.N.U. 
și organizațiile specializate a unui 
document care să includă principiile 
și căile de protejare a tineretului pe 
planul sănătății.


