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Ferma legumicola a l-A.S. Pufeștl, |udețul Vrancea: se irigâ suprafețele cu culturi timpurii
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independenta

însemnări de Radu BELIGAN
artist al poporului, directorul Teatrului Național din București 

cu prilejul „FESTIVALULUI DRAMATURGIEI
ROMÂNEȘTI*

atinge- 
a pa-

încheierea pri- 
trimes.tru, in-

prahova: oacă toate

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

FRONTUL UNIIÂTIISOCMUSTE
in viata cotidian! a tării

Citim în ziare, auzim la radio, 
privim pe micul ecran, constatăm 
noi înșine in jurul nostru... La 

“ Arad, prin generalizarea inițiativei 
..Fiecare cetățean al județului 
bun proprietar, gospodar și produ
cător socialist", in toate întreprin
derile au fost luate măsuri pentru 
mai buna organizare a muncii șl 
pentru Înlăturarea risipei — mă
suri care, pe lingă rezultatele su
perioare în producție, au dus, 
printre altele, la economisirea a 
aproape 25 milioane kWh energie 
electrică si a peste 17 tone com
bustibili convenționali in ultimul 
an. In județul Constanța, 40 000 de 
cetățeni urmează cursurile fără 
frecvență ale diferitelor forme de 
invățămint politic, aprofundind 
Ideologia înaintată a partidului 
nostru, concepția științifică, mate- 
rialist-dialectică despre viață și 
societate. In comunele șl orașele 
Covasnel au prins viață numeroase 
inițiative menite să contribuie la 
educarea tineretului, a tuturor oa
menilor muncii din județ — români 
și maghiari — in spiritul frăției 
dintre toți locuitorii țării, al dra
gostea și atașamentului față de 
partid și popor, față de tradițiile 
sale înaintate de luptă 
dreptate socială și ’ ’ . 
națională. La Buzău se întreprind 
acțiuni energice pentru protejarea 
mediului Înconjurător. La Cluj, e- 
chipele de control obștesc contri
buie direct la o aprovizionare me
reu mai bună și la o servire me
reu mai civilizată. In Ialomița se 
extind serviciile de prestații la 
sate. La Sibiu, la Timișoara, la 
Vaslui, in Argeș, in Maramureș, 
in Doli. mii, sute de mii de oa
meni, de toate virstele participă 
entuziast la acțiunile de bună gos
podărire și înfrumusețare a pro
priilor localități. Capitala însăși a 
devenit in această primăvară un 
vast șantier gospodăresc, bucureș- 
tenii participind la numeroase lu
crări de interes obștesc: amenajări 
de spații verzi și baze sportive, 
construcții de cămine muncitorești, 
creșe și grădinițe, modernizări de 
alei și străzi, acțiuni de întreținere 
și înfrumusețare a parcurilor și a 
marilor artere de penetrație în 
oraș etc., etc.

< _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Exemplele ar mal putea con
tinua cu altele și altele — despre 
care citim in ziare, auzim La ra
dio. privim pe micul ecran și le 
constatăm noi Înșine In jurul 
nostru. Pentru că, practic, nu exis
tă județ sau localitate in țara noas
tră, și nu există domeniu de acti
vitate sau zonă de Interes public, 
în care să nu se desfășoare — sub 
egida Frontului Unității Socialiste 
— asemenea acțiuni propuse de 
cetățeni, înfăptuite de. cetățeni, de 
care beneficiază cetățenii.

Cu cinci ani in urmă, cînd lua 
ființă Frontul Unității Socialiste — 
organizație ce unea in jurul P.C.R., 
ca forță politică conducătoare, toa
te organizațiile de masă, obștești șl 
consiliile naționalităților conlocui
toare. toate clasele și păturile socie
tății — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi Drefieura astfel obiectivele poli
tice : „Rolul Frontului Unității So
cialiste va fi acela de a asigura 
participarea tot mai activă a orga
nizațiilor care îl compun, a mase
lor largi populare, la viața politici 
și de stat, la elaborarea șl înfăp
tuirea politicii interne a Partidului 
Comunist Român de industrializare 
socialistă a țării, de dezvoltare in
tensivă și multilaterală a agricultu
rii. de înflorire a științei, invâți- 
mîntului șl culturii, dc ridicare a 
nivelului de trai al populației, de 
perfecționare continuă a vieții eco
nomice șl sociale". Este o realitate, 
pe cit de evidentă, pe atit de ilus
trativă, că in acești ani 
zultat al aplicării consecvente 
liniei stabilite de Congresul 
X-lea și Conferința Națională, de 
continuă adâncire a democrației 
socialiste, de perfecționare a struc
turilor menite să asigure o tot mai 
largă și mai activă participare a 
maselor ia conducerea treburilor 
obștești — rolul Frontului Unității 
Socialiste a crescut mereu, pre
zența sa fiind tot mai activă șl mal 
pregnantă în viața noastră coti
diană. Iar nota definitorie a ac- 
vităților inițiate de organizațiile și 
consiliile F.U.S. o constituie an
trenarea efectivă a întregii popu
lații, punerea tuturor cetățenilor, 
dc toate virstele și de toato cate-

0 datorie de onoare 
a oamenilor de teatru

în luna august se 
va desfășura In Ca
pitala noastră, in 
cadrul manifestărilor 
multiple pe care 
mișcarea noastră tea
trală le pregătește 
cu oslrdie și elan în 
cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a 
eliberării patriei, eta
pa finală a „Festiva
lului dramaturgiei ro
mânești". Faptul că în 
luna august teatrele 
dramatice din țară vor 
fi reprezentate 
București 
mai bune spectacole 
cu piese - "
contemporane din ul
timele două stagiuni 
are profunde și mul
tiple semnificații pen
tru noi. oamenii de 
teatru. In primul rind, 
toți creatorii teatrului 
românesc contempo
ran, autori, directori 
de teatru, regizori,
scenografi și. îndeo
sebi. actorii vor avea 
prilejul s<j-șl dezvăluie 
prin faptele lor de 
artă, alături de toate 
categoriile de oameni 
al muncii, de întregul 
nostru popor, atașa
mentul profund si dra
gostea fierbinte față 
de patria noastră, față 
de partid.

Nefiind vorba de o 
manifestare pur oca- 

V -___________

in 
prin cele

românești

zională, ci de o între
cere profesională su
premă, rod al unei se
lecții temeinice pe 
parcursul întregii țări, 
decada va constitui. în 
același timp, un bilanț 
global al muncii noas
tre în domeniul-cheie 
al activității teatrale : 
promovarea In conști
ința publicului spec
tator a dramaturgiei 
românești contempo
rane.

Fără îndoială că ac
țiunea educativă tea
trul nostru $i-o exer
cită prin întreaga sa 
activitate : dar spec
tacolul românesc con
temporan, 
care se 
lupta poporului 
tru 
dență .și libertate na
țională, lupta revolu
ționară a partidului și 
procesul de construcție 
a socialismului, con
stituie aportul cel mal 
de preț, cel mai în
semnat. prin care arta 
teatrală românească 
îsi îndeplinește misiu
nea ei in cadrul poli
ticii culturale a parti
dului.

Acest bilanț va fi nu 
numai al realizărilor 
noastre și al modului 
in care dramaturgii și 
slujitorii scenei au în
țeles să traducă in 
viață recomandările

cel prin 
oglindește 

___ L_'_ nos- 
pentru indepen-

plenarei din noiem
brie 1971, ci șl al unor 
înțelegeri mai depline 
a ceea ce mai avem 
de făcut pentru ca 
activitatea noastră vii
toare să realizeze ple
nar sarcinile încredin
țate nouă de vastul 
program al construirii 
societății 
multilateral 
tate.

De pe acum, partici
parea se anunță foar
te interesantă, dacă 
trecem in revistă pie
sele românești care au 
fost programate de 
teatre. Cum insă la 
multe din acestea 
munca de pregătire a 
spectacolelor abia s-a 
Încheiat, iar piesele 
ale căror premiere au 
avut loc in stagiunea 
trecută vor mai fi re
petate in vederea de- 
săvirșirii spectacole
lor. adevărata față a 
decadei o vom cunoaș
te abia In august. Sint 
Insă pe deplin con
vins că fiecare parti
cipant la această În
semnată manifestare 
a teatrului românesc 
va face orice ii stă In 
puteri pentru ca ea să 
Înregistreze cel mai 
deplin succes. E o da
torie de onoare a 
noastră, a oamenilor 
de teatru. J

A început 
construirea 

Șantierului naval 
Mangalia

Un nou complex hidrotehnic
BICAZ. (Corespondentul „Scîn

teii". Ion Manea). La Tașca. pe 
rial * Bicaz. au început lucrările 
pentru construirea unui nou 
complex hidrotehnic prevăzut 
cu un baraj, care la coronament 
va avea 19 metri, un lac de a- 
cumulare cu o capacitate de 
300 000 metri cubl apă |i un 
tunel de deversare lung de 10 
km. Lucrările pentru realizarea

acestui important obiectiv hi
drotehnic au fost Încredințate 
colectivului grupului de șantiere 
..Moldova" din Bacău. Prin a- 
ceastă construcție potențialul 
lacului de acumulare de la Bi- 
caz va spori cu 4 metri pe se
cundă. Totodată, se creează 
condițiile pentru creșterea sub
stanțială a puterii instalate a 
centralei de la Stejaru.

gorlilc, In situația dc participant 
activi la luarea deciziilor, la ela
borarea șl înfăptuirea oricăror 
măsuri care privesc viața ți mun
ca lor.

Paleta Largă a experienței 
Frontului Unității Socialiste in 
mobilizarea cetățenilor la ac
tivități in folosul lor și al țării 
cuprinde inițiative de mare am
ploare, care antrenează întreaga 
țară, pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, manifes
tări politico-educative și cultural- 
științifice de masă, activități sociale 
de foarte larg interes pentru satul, 
comuna sau orașul respectiv etc., 
ele. Toate — fie că e vorba de 
inițiative in producție, de cursuri 
politice, de brigăzi științifice sau 
de oricare alte forme șl mijloace 
specifice — se Înscriu in preocu
parea cotidiana a organizațiilor și 
consiliilor F.U.S. de a-și dezvolta 
rețeaua mijloacelor educative me
nite să răspundă interesului mereu 
crescind pe care păturile cele mai 
Largi ale populației îl manifestă 
față de propria lor pregătire ideo
logică și științifică, față de pro
priile lor probleme sociale. O pri
vire generală asupra acestor ac
țiuni scoate puternic in evidență ac
centele noi si noile realizări sur
venite in ultimii ani. privind parti
ciparea cetățenilor la viața țării. 
Să r.e referim, de pildă, la unul 
din sectoarele care prin însuși pro
gramul F.U.S., este menit să con-: 
tribuie la dezvoltarea și adîncirea 
democrației noastre socialiste : 
controlul obștesc.

Condus și organizat direct de că
tre F.U.S., controlul obștesc ac
ționează astăzi ca un important 
factor de educație civici, aducin- 
du-și o contribuție efectivă și evi
dentă la -promovarea . experienței 
înaintate șl stimularea exemplelor 
bune, la cultivarea unei atitudini 
corespunzătoare In rindurile lucră
torilor din unitățile de servire pu
blică, la îmbunătățirea aprovizio
nării șl a calității produselor de 
Larg consum, la combaterea mani
festărilor de neglijență, nepăsare 
sau lipsă de răspundere față

CON’STANȚA. (Coresponden
tul ..Scînteii". George Mihăes- 
ca). După terminarea principa
lelor lucrări hidrotehnice de la 
docurile uscate ale Șantierului 
naval Constante, colectivul de 
la I.C.H. a Început un nou obi
ectiv prevăzut in actualul plan 
cincinal : construcția noului
șantier naval de la Mangalia. 
Constructorii de sub conduce
rea Inginerului Mihai Dullcă 
desfășoară pe un front larg lu
crările de bază pentru excavarea 
incintei viitoarelor docurl, fruc- 
tificind in acest scop experiența 
ciștisatâ la lucrarea similară de 
la Constanța. In același timp, 
șantierul de drumuri al între
prinderii. condus de ingine
rul Gheorghe Pindichi, a 
început lucrările la obiectivele 
conexe : devierea șoselei națio
nale Mangalia-2 Mal. un racord 
de cale ferată ș.a. Noul șantier 
de la Mangalia, care se exe
cută dună proiectele elaborate 
de specialiști români, va fi des
tinat. construcțiilor de nave de 
mare tonaj.

LAMINORiȘTII GĂLĂȚENI 
ȘI-AU ÎNDEPLINIT 

ANGAJAMENTUL ANUAL
Colectivul laminorului de ta

blă groasă de la Combinatul 
siderurgic din Galați raportează 
îndeplinirea angajamentului luat 
pe 1974. De la începutul anului 
șl pînă în dimineața zilei de 20 
mai a.c.. larninonștit gălățeni au 
realizat suplimentar peste 15 000 
tone tablă, cu 3 400 tone mai 
mult decit prevederile angaja
mentului anual îmbunătățit. 
Măsurile politice șl tehnico-or- 
ganlzatorice luate pe linia îm
bunătățirii indicilor de utilizare 
a utilajelor și instalațiilor din 
datare vor permite obținerea 
pină la 23 August a unei pro
ducții suplimentare în valoare 
de aproape 9 milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit, luni 20 mai, pe tovarășul Vic
tor Maria Saude, membru al Co
mitetului Executiv de Luptă al 
Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), comisar 
de stat pentru afacerile externe al 
Republicii Guineea-Bissau, care 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Gljga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald și cor
dial salut din partea secretarului 
general al P.A.I.G.C., Aristides Pe
reira, și a celorlalți membri ai 
conducerii partidului, împreună cu 
cele mai sincere urări de fericire 
și prosperitate poporului român.

Tovarășul Victor Maria Saude a 
exprimat profunda recunoștință 
pentru ajutorul consecvent, fră
țesc. pe plan politic, moral și ma
terial, acordat de România socia
listă luptei de eliberare națională 
a poporului din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, pentru 
Inițiativele diplomatice și activita
tea desfășurată de țara noastră, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, în sprijinul acestei lupte.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită secretarului general al 
P.A.I.G.C., Aristides Pereira, șl 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului cele mai bune urări și 
succes în activitatea consacrată 
consolidării independenței și su
veranității Republicii Guineea- 
Bissau, iar poporului său — pace, 
bunăstare și progres.

în cursul convorbirii a fost salu
tată cu satisfacție victoria forțelor 
populare revoluționare, democra
tice și a forțelor armate din Por
tugalia, care creează condiții favo
rabile ponoarelor angajate în lupta 
pentru libertate și independență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat pozitiv acordul intervenit 
între Republica Guineea-Bissau și 
Portugalia privind începerea tra
tativelor directe, exprimîndu-și 
convingerea că se va ajunge la o 
soluție care să ducă la recunoaște
rea Republicii Guineea-Bissau și a 
dreptului poporului său de a-și 
hotărî singur soarta, de a-și con
centra toate eforturile în vederea 
dezvoltării economice a țării.

între cele două părți a avut loc

un schimb de vederi șl de infor
mații într-o serie de probleme de 
interes comun. A fost exprimată 
satisfacția pentru dezvoltarea as
cendentă a relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate între 
P.C.R. și P.A.I.G.C., dintre Româ
nia și Republica Guineea-Bissau, 
subliniindu-se contribuția de sea
mă adusă la întărirea acestor re
lații de întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și conducătorii P.A.I.G.C., acordu
rile și înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat deplina solidaritate mi
litantă a P.C.R. cu lupta dreaptă 
a poporului din Guineea-Bissau, 
hotărîrea fermă a României socia
liste de a-i acorda în continuare 
întregul său sprijin politic, diplo
matic, moral și material pentru 
obținerea cît mai rapidă a victo
riei și pentru asigurarea condiții
lor de dezvoltare pașnică, în mod 
liber și independent, a poporului 
din Guineea-Bissau.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de caldă -prietenia.

JUDEȚELE ȚĂRII ÎN MAREA

ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

întreprinderile ar ține pasul 
cu avansul celor fruntașe...

J

Tinerețea organizației
de tineret

Ascultăm eu Interes șl 
notăm cu atenție :

— In esență, trebuie 6ă 
apreciem activitatea fiecă
rei organizații de tineret 
după măsura in care mem
brii ei trăiesc, muncesc, 
gindesc, simt, activează ti
nerește. Un adevăr de la 
sine înțeles, dar trebuie să 
recunoaștem că uneori ui
tăm să ne privim munca 
în cadrul organizației prin 
prisma acestui firesc și no
bil deziderat. Vorbim foar
te des despre spirit revo
luționar, despre dăruirea In 
muncă, despre setea pen
tru învățătură, despre în
drăzneala creatoare, despre 
dragostea pentru frumos, 
despre spiritul de întrece
re, despre simțul echității, 
despre veselia tonică și des
pre dragostea pentru cin- 
tec — valori proprii spi
ritualității tinerilor. * 
din păcate, cind este 
ba să ne cintărim roadele 
muncii se intimplă ca ul
tima întrebare pe care ne-o 
punem să fie tocmai cea cu 
care ar fi trebuit să înce
pem : sint acțiunile noas
tre intr-adevăr tinerești ? 
Adică au ele totdeauna 
temperatura înaltă specifi
că virstei tinere? Lasă «le

teren de desfășurare spiri
tului de Inițiativă, atit de 
caracteristic “ “
Categoric, In 
fie mal sint 
cut. Iată, de 
ma timpului ___
cilor noștri. încă nu 1 s-a 
găsit rezolvare. Se organi
zează in întreprinderi, la

tinerilor ?... 
această direc- 
multe de fă- 
pildă, proble- 
liber al tine-

U.T.C. El însuși foarte tt- 
năr (23 de ani), interlocu
torul nostru ne-a vorbit 
despre tineret și ' tinerețe 
cu multă pasiune, cu fran
chețe, cu reală 6tâpînire a 
subiectului și cu o inde- 
mlnare in exprimarea Idei
lor, devenită, am zice, ca
racteristică tinerilor noștri

Concordanțe și neconcordanțe 
intre „a vrea" și „a face" 

în activitatea organizațiilor U.T.C,

Dar. 
vor-

cluburi, la casa de cultură 
a tineretului seri de mu
zică și dans, seri distracti
ve, dar ele nu se prea 
bucură de prezența tineri
lor. Trebuie găsite acțiuni 
care să-i intereseze, să-i a- 
tragă, să-i pasioneze. Adică 
tinerești.

...Am notat mal sus punc
tul de vedere exprimat de 
către tovarășul Petre Po
pescu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Iași al

activiști. El vorbesc bine, 
ei au simț analitic, ei știu 
foarte bine in ce constau 
lipsurile muncii cu tinerii 
și, fapt toarte important. 
}tiu și ce trebuie făcut pen
tru eliminarea lipsurilor.

Din păcate, concretizarea 
acestor soluții se lasă, a- 
desea, cam mult așteptată. 
Chiar In alocuțiunea repro
dusă mai sus apare expri
marea Impersonală: ,,ar tre
bui rezolvat", ^mal sint

muîțe de făcut'*, „trebuie 
găsite acțiuni corespunză
toare". Dar cine să organi
zeze asemenea acțiuni — 
neintîrziat, fără tergiver
sări și fără teoretizări pre
lungite — dacă nu'organi
zația de tineret ? Și cine 
să le concretizeze dacă nu 
chiar tinerii înșiși ?

In cazul lașului, ei re
prezintă o importantă for
ță productivă și politico- 
socială ' 
cilori, 
peste .
10 000 de uteciști din alte 
categorii), de fapt o rea
litate profund specifică a 
mereu intineritei cetăți mol
dovene. In legătură cu a- 
ceastă specificitate, tovară
șul Ion Manciuc, primarul 
municipiului, avea să ne 
spună: „Media de vîrstă 
a populației ieșene ocupa
te In industrie este de 
24—25 de ani (in unele în
treprinderi fiind și mai scă
zută: la «Mătasea», de pil
dă, «bate» între 22 și 23 de 
ani, iar la Combinatul de

(20 000 de mun-
16 000 de studenți,
20 000 de elevi,

mulul ____ ... . ........
dustria județului Pra
hova avea un avans 
de 24 de zile lucră
toare in îndeplinirea 
cincinalului. Aceasta 
corespunde unei pro
ducții suplimentare în 
valoare de 1,4 miliarde 
lei. E mult, e puțin 
față de posibilitățile 
Prahovei ? O aseme
nea întrebare, deși 
stă pe buze, nu ar 
trebui pusă astfel. Ar 
fi in dezavantajul unor 
colective care au rea
lizări cu totul remar
cabile și un avans 
mult mai substanțial 
în realizarea cincina
lului. întrebarea ar 
trebui altfel formula
tă. Pentru că in vre
me ce unele între
prinderi au. fiecare in 
parte, un avans de 
două-trei luni, altele
— din felurite motive
— reduc considerabil 
ciștigiil de timp al ce
lor dinții, influențînd 
rezultatele de ansam
blu ale industriei ju
dețului.

Acestea 6înt șl mo
tivele pentru care a- 
tențla organelor de 
partid și de stat este 
îndreptată, în prezent, 
spre întreprinderile cu 
restanțe. Recuperarea 
restanțelor in produc
ție, in special la cele 
două mari unități ale 
Industriei chimice de 
la Brazi și Valea Că
lugărească, a devenit 
principala preocupare 
in această perioadă, a- 
cordîndu-li-se tot spri
jinul pe plan local, 
urgentindu-se lucră-

rile pentru 
în funcțiune 
capacități.

Să vorbim, __  ...
tii, despre citeva în- ’ 
treprinderi ale căror ] 
realizări tind să le si- I 
tueze fruntașe pe în- • 
treaga ramură indus- • 
trială. Bunăoară, in- 1 
treprinderea de stofe ' 
„Dorobanțul", semna- 1 
tară a chemării la 
întrecere, are un avans 
de o lună și jumătate . 
în realizarea cincina- , 
lului. Planul pe pri- , 
mele patru luni a fost 
depășit la toți indica
torii. Din angajamen- , 
tele anuale s-au și ob- i 
ținut : la producția 
globală — 6,5 milioa- ] 
ne din 15 ; la produc- , 
ția-marfă — 5.3 mili- , 
oane din 12 ; la pro- j 
ductivitatea muncii — •
1 512 . lei pe salariat ( 
din 2 500 ; la cheltuie- ( 
Iile materiale de pro- - 
ducție — o reducere i 
de 260 000 lei din > 
500 000 lei. Timpul ciș- j 
tigat, ca și plusul de j 
producție obținut au , 
la bază investiția de ( 
inteligență în organi- ( 
zarea întreprinderii ■ 
și in dezvoltarea ca- ] 
pacitătilor produc- ; 
tive. Astfel, s-au găsit i 
soluții pentru intro- , 
ducerea, pe aceleași • 
spații construite, a | 
unor noi utilaje, mă- , 
rindu-se sensibil ca- , 
pacitatea de produc- , 
ție la țesături și fire 
pieptănate. Intreprin- ' 
derca participă la 
montarea utilajelor cu 
echipe proprii de me
canici și montori. 
„Intenționăm ca prin (Continuare 
devansarea termenelor in pag. a III-a)

de punere In produc
ție și prin 
rea rapidă .. 
rametrilor proiectați, 
la noile capacități, să 
mărim șl,chiar să du
blăm perioada de timp 
câștigată in realizarea 
înainte de vreme a 
cincinalului" — apre
ciază directorul între
prinderii. ing. Vasile 
Tudor.

Odată cu această 
organizare „din mers", 
concepută de ca
drele tehnico-ingine- 
rești, muncitorii con
tribuie la devansarea 
cincinalului cu iniția
tive proprii, in produc
ție și in gospodărirea 
materialelor. S-a ex
tins mult lucrul la mai 
multe mașini. La „Do
robanțul", baza de ser
vire a utilajelor este 
dintre cele mai ridi
cate (un om la patru 
războaie de stofă, un 
om la opt mrșini dă 
pieptănat, un om la 
patru mrșini de me- 
lanjerie etc.). In aces
te condiții, Întreprin
derea realizează o pro
ductiv de oeste 98 la 
sută de calitatea întâi. 
După patru luni din 
acest an, in fruntea în
trecerii se află țesăto
rii NIcuIina Borilea, 
Serb'1 na Radu, Nicu- 
llm Stingă ș Radu Ni
colae, care au ce’e mai 
mari realizări in pro
ducție, atit sub raport 
cantitativ, cit și ca
litativ.

Z. ȘTEFAN

O PARTEA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COWÎUST ROMÂIJ

Petre DRAGU 
Manole CORCACI 
corespondentul ..Scînteii"

Comitetul

(Continuare în pag a Il-a)

Central al Partidului Comunist Român anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a tovarășului Ion Pas, militant de seamă al 
mișcării muncitorești, vechi membru al partidului nostru, scriitor cu $ 
bogată activitate, președintele Institutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.
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Comuniștii organizează folosirea 
maximă a spațiilor productive

Munca politică de masă în sprijinul devansării cincinalului

„Salvamont“
100

Temerarul aloinlxt din Sinaia. 
Mihai Sirbu, «ef al unei echipe 
de ..Salvamont**. a Înregistrat un 
eveniment deosebit : ce»a de-a 
109-3 acțiune de aalvare dusă La 
bun sfirjit 100 de acțiuni, tot 
alitr-a probe de curai, bărbăție, 
Iscusință. Printre cele mal ră
sunătoare Isprăvi ale lui M.S. ți 
ale echipei salt amintim aal- 
varea unui grup de elevi d" La 
liceul din Bâicoi, precum ți a 
ci ton-a studenți bucuroțteni 
care, pe o vreme viforoasă. »e 
rătăciseră In munți. Felirltlnd 
pe salvamontlstul din Sinaia, nu 
putem să-l urăm decit orarii cit 
mai puține de intervenție. iar a- 
tunci cind sini, «ă fie totdeauna 
la... Înălțime I

Cu și fără
I

cheie
Li intreprin- 
din Bacău 

care «e rex-
Control Inopinat 

derea „Proletarul- 
asupra modului In 
pectă prevederile Legii 23 pri
vind asigurarea secretului de 
stat. Acțiunea inițiată de mili
ție s-a dovedit binevenită. Un 
exemplu : tocmai la serviciul 
personal ți inv&t&mint au fo*t 
găsite — fiind lăsate la intim- 
plare — trei chel de la trei fi
se te, precum ți un birou descu
iat, la care se afla un toane 
de... legitimații de serviciu „in 
alb”. Și Încă un exemnlu : In 
cadrul compartimentului „vln- 
zări“. la o simplă apăsare de 
Încercare a minerului unui fișet 
sigilat, acesta s-a deschis ime
diat. Era sigilat, dar nu era... 
încuiat. In urma controlul-.!', se 
speră că pentru fiecare neglijen
ță constatată s-a găsit pe viitor 
„cheia” potrivită.

Recant, biroul Comitetului da 
P ' ij al «.uterului 5 din C-ipitalft a 
a radteat proocuturoa orțaqlrAțil’or 
de ptrfid și a cvnilletrior oamenilor 
muncii d-nlr-o «arie de întreprin
deri privind foiorirea fn «copurile 
dariinaia inițial a tuturor «u.ițlilor șl 
eapacl’ățllor da producție. pre
cum și utibwrea ni maximum da 
r.mdimont a Tr^ș'ni’or și utllaj'rior. 
Cum «• matarializearâ mirurile »La- 
bJite ?

— Anxlira la care vă referiți, im- 
n*s tovarășa in*. Adriana Moraru. 
•ecretară a comitetului de partid al 
«actorului, face part» 
de măsuri «tablrit tn 
Anterior analizei din 
munlștli au inițiat, in 
prinderile din sector, ____  ____
virind posibilitățile de «porire a pro
ducției pa această ral». Așa au ieșit 
la iveală disponibilități, care, valo
rificat», vot asigura, pini la flnrJe 
cincinalului, c producție snpHmm» 
Ur8 de perie 8.Î miliarde lei.

Dar. pornind da L» serele succintș 
precizări, sfl concretizăm : La „Da- 
rvb'ana". bunăoară, s-s «tabiUt cti, 
©rintr-o nouă reamplasare a utilaje, 
hr șl o mal Judicioasă folosire a 
«națiilor productive, not fi montate, 
«upHmejțtar, 37 ulilaje șl instalații 
a rflror țjrod'.tc’ie va asigura un piua 
de 2.33 009 anvelone anual, «pot pre- 
rvpu« de realizarea clnrinolului In 
4 ani șl jumătate. înainte de a «e 
trece la acțiune, această -sarcină a 
fost prezentată H toate adunările 
gener.xla de partid rf'n Întreprindere, 
tn cele 26 cercuri a'.e tnvățămlntului 
de nartid. S'.ațja de radiosmnllfieare 
a difuzat oniniile' ti-or mdre de 
oondu-ers și «neeialișu din «ccțil 
eu privire Li soluțiile opfL7>e de or- 
ranixsre a producției, gazetele de 
rwote au spirit In ed'til «peciile. 
Practica a demonstrat eflrier'i 
• -estor acțiuni. O mire parte d>h 
u'i’aje au și fo»t moniste, fără nici 
e suPllment-Tă.

Interesant ni s-a părut; de ase»

a

dintr-un fir 
•cest «cop. 
b’rou, oo- 

ioate lntrc- 
amnla studii

Scandalagiul 
potolit

Aflat tnfr-un mini-bar din 
oraș, după un... mari-consum de 
alcool. Alerandru Varga din 
cartierul Somes, blocul 6, Soiu- 
Mare, rcgtor de meserie, s-a 
pornit pe scandal. Din senin, a 
apucat o scrumieră ți a arun
cat-o spre barmană. înfuriat ci 
n-a nimerit-o, a început sâ-țl 
„regleze" tirul cu alte obiecte, 
apoi a trintit clntarai de podea, 
apoi a răsturnat o masă, apoi a 
spart citeva sticle ți pahare, 
apoi... Apoi a venit miliția, iar 
instanța de 
damnat la 
care reglorul 
conduita.

judecată l-a con
trei luni. Timp In 

să-fi „regleze"

Crima 
stină

de la

din aatul VrataIon CâoAțlnâ, 
(Mehedinți), a surprins lntr-o ti 
citeva oi rătăcite din turma 
păzită de ciobanul Dumitru Râ- 
vcanu, din comuna Pătule, la 
niște grămezi de coceni rămase 
pe cimo. Vrind să-i dea o ..lec
ție" ciobanului, I.C., împreună cu 
Ilie Inimăra, o rubedenie de-a 
iui, s-a dus in miez de noapte 
la stină. Găsindu-1 pe 
dormind, cel doi i-au 
mai multe lovituri de 
in urma cărora D.R. a 
Pentru fapta lor, cei doi au fost 
condamnați La dte 18 ani 
soare fiecare.

cioban 
aplicat 

ciomag, 
decedat.

lnchi-

Necunos
cutii...»

cunoscuti»
Trimis să ridice de la bancă 

62 000 de lei, destinați plății 
unor lucrători de pe tin țontirf. 
Aurel Zaharia de la întreprin
derea pentru industrializcrea 
legumelor ji fructelor din Con
stanța a sesizat organele de mi
liție că autori necunoscuți I-au 
furat din servietă 22 000 de lei. 
Foarte rapid, cei doi autori au 
devenit... cunoscuți : 1. A.san ți 
H. Cerchez, amindol din Con
stanța. Numai ci tot miliția a 
stabilit precum că necunoscufii 
nu erau chiar 
A.Z. făcuse „cunoștință" cu 
la un pahar, două, nouă... 
cum cei doi «Ht fnrinuiți 
furt, iar A.Z. dt neglijență 
serviciu.

„necunoscuțl".
el

A- 
de 
in

„Ghizi" 
de ocazie

Venit cu treburi prin Hune
doara. Ștefan Rotea a ajuns in 
miez de noapte la Călan. pentru 
a lua trenul spre Baia Mare.

— Nu vă supirați puteti 
să-mi spuneți cum ajung la 
gară 7

— La gară? Foarte simplu. Șt 
noi tot la gară mergem. Poftiți...

Cei doi „amabili” trecători 
l-au „poftit" pe Ș.R. pe o stradă 
dosnică, unde l-tu brutalizat, 
luindu-i portmoneul cu l 500 lei 
ți ceasul de la mir.â. In numai 
3 ore. lucrătorii miliției din Că
lan i-au depistat pe ..ghizii” de 
ocazie — Adolf Munteanu fi 
Tnfu Căldărar — ambii (Ară o- 
cupație. Acum se „ocupi” de ei 
anchetatorii.

Rubricfi redoctotd de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fl corespondenții „ScinteU'

menoa, exoerlcnța doblndltfl In acest 
domeniu de comuniștii do la lntre- 
prindorea mecanică de utilaj chimic. 
Aici, la Începutul arestul an, a avut 
loc o ședință mal puțin obișnuită. O 
plenară comună a comitetului de 
partid cu comitatul oamenilor muncii

Ce au Însemnat cele două ..redes
coperiri” de spațiu reiese din ur
mătoarea comparație : fală de tri
mestrul IV/1973, cind întreprinderea 
a nroflus circa 1 600 tone de util-.j 
chimic, in primul trlnw tru al aces
tui an. po aceeași suprafață ți cu a-

Însemnări dintr-un sector el Capitalei

t-ss desfășurat direct in atelierul me
canic. Mcrgind do Li mașină la 
m-»inâ. cu schița atelierului șl 
planul de amplasare a utilajelor in 
fată, comuniștii au analizat, concret, 
cum esto folosit, tn «copuri produc
tive. fiecare metru pătrat de supra
față. Concluzia finală a fost surprin
să (oare : 140 mn din hală, destina
tă initial producției, erau folosiți 
P“ntru magazii și depozitarea de pie
se. Ps loc s-au fixat sarcini «I res
ponsabilități precise ir> vederea 
dezafectării spațiului și folosirii lui 
In scopuri productive. Alțl comuniști 
au primit apoi sarcina să vegheze 
la respectarea și aplicarea eu stric
tețe a măsurilor stabilite.

La aceeași întreprindere, tntr-o a- 
dunare generală de partid de la sec
ții mecanică, comuniștii au pus in 
di»cutie cauzele nercalizărli planu
lui in anumite perioade. S-a subli
niat că «mnlasarea irațională a ma
șinilor și dispersarea lor do snațil 
largi influenteaz.ă negativ îndepli
nirea ritmică a planului, tn urma 
propunerilor formulate cu «cest pri
lej, circa 20 de mașini, utilaje da 
debitat și prelucrări mecanice nu 
fo«t reamplasate intr-un nou flux 
tehnologic. S-a ciștlgat astfel un jpa- 
tiu do circa 100 mp pe care s-a a- 
menalat .un atelier de racorduri șl 
un altul de montat mecanisme In 
flux, unde muncesc aproape 250 mun
citori.

celasl oamenL «-au realizat aproape 
2 400 tone.

Un alt succes, consemnat la În
treprinderea „Energoreparațil". In 
sediile I. V ți VI. respectiv la turnă
torie. reparații generatoare și repara
ții turbine, analize atente demonstrau 
că nu mal puteau fi montate noi u- 
tilaje. Cele existente nu emu insă 
la maxim folosite. Trebuia acționat, 
evident, pe alte căi. pentru creșterea

producției. Prin introducerea acordu
lui global — formă superioară de or
ganizare șl retribuire a muncii — s-au 
dobindit, in curind bune rezultate : la 
sfirș’.tul primului trimestru, numai la 
piesele turnate din fontă și oțeluri 
aliate, producția a sporit cu peste 
15 la sută:

Ir.tă aș dar citeva măsuri șl re
zultate din acțiunea de masă declan
șată in sectorul 5 din Capitală In 
scopul folosirii Integrale a spațiilor 
și a capacităților de producție. Ac- 
tr- ici este in plină desfășurare, con
tribuind din plin la creșterea eficienței 
activității economice, la asigurarea 
condițiilor necesare realizării anga
jamentului oamenilor muncii din Ca
pitală. de a îndeplini cincinalul In 
patru ani și jumătate. Dincolo de re
zultatele el concrete caro se reflectă 
In producție, acțiunea aceasta asi
gură dezvoltarea răspunderii comu
niste fată do eficiența activității eco
nomice.

Ioan VLANGA Noul oficiu P.T.T.R. din Focsani

■T, i.. K Jfe.

ALERTĂ PE LACUL CALDARUȘANI

Profilul lor e 
lipsa de profil

— Ce doriți ? _ Întreba ospăta
rul.

— La felul întîî o ciorbă; Iar 1» 
al doilea un.„ „grâiar", răspunse 
omul care stătea pe scaun.

M-am uitat mai bine în jur.. Toți 
convivii sorbeau zgomotos 
ciorbe, beau bere ori mincau 
«te fată.
- ;.Și ce e cj asta ?— au 
întreba cineva Așa e la 
ra.-.t Așa e. intr-adevăr, 
taurant, numai că noi ne 
la... magazinul de prezentaro și 
desfacere' a peștelui ! La Delta Du
nării din București, fostă ..Expo", 
fostă „Fraguș'. Iar acast' rca.cazLn 
de prezentare și. desfacere a peș
telui prezintă șl desface înghețată 
f«brieată de industria locală, pre
zintă (pentru testarea publicului).,, 
iaurt, lapte bătut, brlnză, conserve 
de pește și... grăi are. Care va să 
zică. Departamentul Industriei ali- 
mentare’ vrea sfi vadă dacă le 
place sau nu oamenilor iaurt. Son
dează piața, cu alle cuvinte. Și 
ca să atragă și mai bine-_lum»a Ip 
iaurt, a organizat la etaj și o bo- 
de?ă. Măntneă omul un iaurt, mal 
bea un șpriț... Ca 
la magazinul dc 
prezentare a peș
telui ! Oare — te 
Întrebi — pentru 
testarea iaurtului 
și șprițurilor au 
fdst Înființate ma
gazinele de pre
zentare ale in
dustriei ?

...Am plră’it 
„Deltă", din ini
ma Bucureștiulu ’., 
și «m ajuns la Buzău. Cum 
am călcat perimetrul centra) al 
orașului am șl dat cu ochii de 
un magazin de prezentare. Dar 
bu’olenii nu-t zic «implq : ma- 
gazln d? prezervare șl desfacere. Ei 
(de fan*, cboparațla meșteșugăreas
că locală — pentru că al ei este 
magazinul) au înflorit puțin titu
latura, ca să fie mal pe înțelesul 
nostru. ș: l-eu zis așa : „Magazin de 
prezentare și de-ifacere in lntimpi- 
narea ropulațiea".

— Sft nu credeți efi magazinul 
no?’ru prezintă c?'-a nou. îmi at-a- 
»« atenția președintele uniunii ju- 
de’ene a cooperației meșteșugă
rești, eflat la fața locului. Magazi
nul nostru de prezentare e. la drept 
vorbind, o eupapâ.

— Supapă, ați Zis ? 1
— Da, supapă de siguranță. Din 

ce mai prisosește, din materialul 
necontractat de comerț, confecțio
năm ba rochițe, ba pantaloni — pe 
care le vindem ori in tirgufl, ori 
aici, la magazin.

...La magazinul de prezentare șl 
desfaâere in Întâmpinarea ‘ 
Lățimi ! Și noi care credeam 
dustria Blimpntp.ră, ușoară și 
rația meșteșugărească au 
acest tip de. magazin pentru .. 
as produse și mărfuri noi pe piață, 
pantru a sonda gustul public, pen
tru a demonstra că »• poate servi 
excepțional, pentru a declanșa o 
eomvetițiî in aceste direcții cu re- 
țeatia comerțului clasic. Competiție 
din care, firește, trebuie «ă albă 
d» cișLgat. In orlmul rlnd. cel câ- 
ru’.a fi <lnt destinate toate bunu
rile ereate : cetăt-Anul. Dar, duoâ 
cum se observă, in loe »ft fie fer
mentul unei asemenea competiții, 
unele dintre magazinele de prezen
tare joacă rolul unof hibrizi ane
mici e^re se «itueazâ la periferia 
eomerțu’ul. Fste aoroape de necre
zut și de neințelea cum au alună 
8ce«te magazine — cu posibilități 
prioritare de aprovizionare (do?r 
tint de Industriei h in «ltuatla u- 
nor băcănii de cartier.

din 
tn-

pute» 
restau- 
la res- 

aflam

în vizită la citeva 
magazine de prezentare 

ale industriei

popu- 
câ in- 
coope- 
initlat 
a lan-

vremea
Tirnput probabil pentru zilele de tt, 

ti si z« rn*L în ț&ră : Vreme echimbă- 
toare. cu cer temporar noro». Averse 
Izolate de ploaie se vor «emnala In-

a Legii
In anchetă

Lo Câldârusonl,

un caz de încălcare gravă
privind protecția mediului înconjurător

De citeva zile Încoace, lacul Căl- 
dirușani, din salba de lacuri a Ca
pitalei. prezintă o imagine deplo
rabilă. Pe luciul apei plutesc ca
davre de pești, purtate de curenți; 
oameni special desemnați cutreieră 
malurile lacului, adunînd peștii 
morti sau In agonia ți ingropin-

în puține 'locuri — la București 
(„Cocorul"), ■ la Timișoara, Brașov 

in alte citeva orașe — magazi
nele de prezentare ale industriei și 
cooperației sînt intr-adevăr ceea ce 
ar trebui să fie. în rest insă puz
deria de unități, gratulate cu fir
ma „prezentare", nu prezintă alt
ceva decît degradarea ideii inițiale 
peritni care au. luat ființă.

Dar dacă ne Înșelăm noi I T Bă 
(nai intrăm, deci, intr-un magazin 
de prezentare. De pildă, la magazi
nul fabricii „Dorobanțul" din Plo
iești. Ce .se vede prin rafturi șl pe 
tejghele ? Tot ceea ce vezi intr-un 
magazin oarecare. - De aceea, nici 
vofbi de sondaj, nici urmă de fer
ment pentru declanșarea vreunei 
competiții cu magazinele comerțu
lui clasic. Nu e de mirare că in 
2 anj doar vreo clțiva clienți au 
completat fișele de sondaj privind 
gustai public. Ba. mai mull ; nu 
mică ne-a fosl surpriza cind, din 
Intimnlare, am găsit sub o mfisuță 
un catalog cu mostre de Ftofe fine. 
Catalogul avea un rost : In trecut, 
el era oferit c’ienților de către
vinzători. Omul îl răsfoia, vedea

bucățile de itofă, 
și-și spunea pă
rerea sau alegea. 
Dar acum cata
logul, prăfuit, st* 
la Întuneric,

Se Întreabă, pe 
bună dreptate, 
cetățeanul: ce roi 
pot avea In pei
sajul comercial 
magazinele — așa- 
zlse — -de prezen
tare? Pentru că, 

așa cum sînt unele acum — se vede 
clar — nu reprezintă decit niște 
linii trase in paralel cu rețeaua co
merțului clasic. Mai mult chiar, 
unele dintre aceste linii nici mă
car nu slnt drepte și paralele, ci 
sînt chiar strimte, oferind un e- 
xemolu rău in privința organizării. 
Unii dintre producători. In dorința 
de a Străluci pe firmamentul co
mercial, întrec chiar măsura : tri.n- 
tesc in centrele orașelor palele de 
prezentare a banalităților, ca la 
Bacîu sau Galați, in care se In
vestesc zeci de milioane de lei. Prin 
holurile acestora te poți plimba cu 
căruța. Si aceste magazine. care 
nu-și îndeollnesc nici pe departe 
rolul pentru care au fost create, 
s-au Înmulțit intr-o asemenea mă
sură incit a anărut necesitatea 
creării unor servicii-anexă speciale 
pentru planificare, 
desfacere ș a.m.d. 
mențafă 
a Înființa 
coordonare ______ ___
prezintă ...iaurt și lapte bătut !

N-am vrea să fim greșit Înțeleși. 
Slntem convinși de utilitatea ma
gazinelor de prezentare. Cum spu
neam, o parte din e!e 1st îndepli
nesc bine rolul, sondează efectiv 
cererea, iau pulsul pieței, slnt eu 
adevărat fermenți ai emulației in
tre rețeaua clasică a comerțului și 
re’eeua producătorilor. D?r ma’o- 
rltaten — neprțzentir’d n-mle nou 
— nu fac a’tceva decit să stlrneas- 
că nedumerirea șl tot felul de În
trebări : est» nevoie de re’cle co- 
merc.’e’e Identice și paralele. de 
•ervi^li — cu «cheme și osn inefir- 
cai* _ pentru aprovizionare, con
tabilitate și planificare, de între
prinderi speciale pentru dirijarea 
lor ?

încheiem. In speranța că «I pro
ducătorii iși vor pune asemenea 
întrebări și, mai ales, vor răspunde 
la ele.

misia a controlat, doar 23 de hec
tare și asta Intr-o singură zi. Or, 
fenomenul acesta nefast se repetă 
zilnic, de la jumătatea lui apri
lie. Pierderile de pînă acum sint 
evaluate la 6—7 tone de pește. A- 
dăugați la aceasta pierderile 
descendent! din reproducție, 
de mii de exemplare".

Declarația ing. piscicol Dumitru 
Curtașu, do la aceeași asociație, 
vine ca o completare necesară : 
„Pentru prima oară am fost sesi
zat! la 12 aprilie, cind au fost gă
site ne maluri citeva exemplare 
de știucă, unele de cite fl kg. cu 
icre nedepuse. Ne-am gindit : 
există in fiecare primăvară un 
procent de mortalitate la pește 
datorat unor condiții neprielnice 
din iarnă. Deci nu ne-am alar
mat. Insă, patru zile mai tirziu, 
cind numărul a crescut conside
rabil și cind printre exemplarelo 
de ne mal am descoperit și un 
6omn de 40 de kg. am intrat In 
alertă. Pentru mine, un lucru este 
limpede : faptul că la ștlucă toate 
femelele dispărute aveau Icre 
(care in mod normal se depun, 
pentru reproducție. Ia ruperea 
ghetii, ndică in februarle-martiej 
dovedește o înrăutățire 
(iilor mediului acvatic șl 
mare o inhibare".

Ascultindu-i. reflectezi __ 
răciune : statul face mari eforturi 
bănești pentru a popula și repopu
la bălțile noastre, iar la Căldăru- 
șani reproducătorii sînt distruși 
peste noapte 1 Ce se petrece, cine 
iși permite să nesocotească efor
turi șl legi de protecție a apelor ?

Să continuăm investigația. Ace- 
consemnează : ....Se

survenit 
miros

de 
zeci

a condi- 
prin ur-

cu emă-

easi comisie 
constată că moartea a 
prin asfixie. Apa prezintă 
puternic de amoniac, culoarea ei 
fiind maronie spre negru. Mirosul 
de amoniac este mai pronunțat in 
direcția Văii Vlăsiel". Prin ur
mare, este absolut necesară o a- 
naliză de laborator. Se cere ajuto
rul institutului de cercetări și pro
iectări da resort, care efectuează 
numeroase probe do apă. Consta
tarea este certă : procentele de a- 
moniac șl da amoniu slnt de zece 
ori mai mari față de cele admise. 
Aceleași probe confirmă influența 
nocivă a piriului Vlăsia. care co
lectează apele reziduale de la 
întreprinderea de stai pentru creș
terea și ingrășare* porcilor Perl» —

aceeași Întreprindere care, In iunie 
1972, polua apele Snagovului. „Un 
control la fața locului, soldat cu 
amenzi, avea să scoată la iveală o 
crasă neglijență. Stația de epurare 
a întreprinderii nu funcționa la ca
pacitatea ei. apele reziduale nepuri- 
ficato scurgindu-se direct in piriu" 
— ne confirmă Ion Damian, de la 
oliciul județean do gospodărire a 
apelor.

Priviți acești pești frumoși, dar 
morți, șl priviți acest splendid e- 
xemplar de somn, in. greutate de 
peste 40 de kilograme, din' foto
grafiile alăturate, puse la dis
poziție de activiști al A.G.V.P.S. 
I-au trebuit acestui exemplar 
mal mult de 15 ani ca să 
ajungă la greutatea de 40 kg. 
Dar intr-o dimineață paznicii 
lacului l-au găsit pe mal și l-au În
gropat. Tovarășii de la întreprinde
rea zootehnică din Perlș cresc 
porci, dar distrug pești. Cind se va 
pune capăt acestei revoltătoare ne- 
păsărl față de mediu fi față de o 
avuție a societății ?

Ing. Virgil Oltean, de La Consiliul 
Național al Apelor, Inspecția de 
Stat, afirmă: „Sursa-’de poluare 
(întreprinderea zootehnică din Pe
ris) este certă. Nimeni n-o poate 
nega. Dar vrem să tragem toate 
concluziile: s-ar putea ca si ve
getația subacvatică să contribuie 
la imnurificarea lacului. Da ce 
piere in special somnul ?“

N-o știm, tocmai asta speram 6ă 
aflăm și noi. Dar un răspuns cert 
n-am putut obține. In schimb, am 
fost informați că se întocmesc ac
tele pentru trimiterea cazului in 
instanțele de judecată. E necesar, 
e si timpul, mai ales că există și 
că avem de acum o lege da pro
tecție a mediului înconjurător și o 
lege a apelor, pe care trebuie să 
le aplicăm și să le respectăm cu 
toții. Insă trimiterea în judecată 
nu va rezolva lucrurile, deplin și 
temeinic. Prin sancțiuni si despă
gubiri nu va crește la loc fauna 
lacului, iremediabil pierdută în 
parte (iar exemplarele rămase fi
ind în continuare plndite cu dis
trugerea). Se cer măsuri energice, 
care să suprime cauzele poluării. 
Acesta este și motivul ce ne de
termină să continuăm investigați
ile începute. Vom reveni, deci, 
lotr-un număr viitor al ziarului.

Ștefan Z1DARIȚĂ
)

(Urmare din pag. I)
fibre sintetice este sub 23 
de arii). Concluzia 6e des
prinde da la sine: tinerelul 
fste prezent, în mod ma- 
e.v, in tot ce se întreprin
de in lașul de azi. Locul 
IV pe țară în întrecerea 
din industrie1, importantul 
volum de muncă voluntar- 
pairiotică (de pildă crearea 
întregului cordon verde 
I. șuiul, desecările de 
Lețcani) sînt realizări 
care tineretul și-a adus

aprovizionare. 
Industria ali- 

a simtit chier nevoia d? 
fi o întreprindere de 
a magazinelor care

Gh. GRAURE

d»o*ehl In nordul țMrll, Vtnt «lab 
pîr.A la moderat. Temperatura tn creș
tere. Minimele vor fi cuprinde Intre 
< șl ri grade, tzolat mal cobnrfte tn 
prima noapte. Iar maximele intre 15 
și 23 de țrade, tocai tr.al ridicate, fn 
București : Vreme In încălzire. Cerul 
va Li variabil, favorabil aversei de 
ploaie fn a doua parte a Intervalului. 
VInt alab pini la moderat,

al 
la 
la

- - ■ - Și
Iși aduce o contribuție ho- 
târitoare, prin muncă ne
obosită, prin entuziasm, 
prin spirit de inițiativă".

Intr-adevăr, acest spirit 
nu lipsește tinerilor ieșeni. 
Iar despre maturitatea și e- 
ficiența lui vorbește faptul 
că este valorificat cu pre
cădere tn domeniul produc
ției. De pildă, tinerii de la 
combinatul de fibre sinte- 
t;ce, dornici să participe e- 
fectiv la eliminarea unor 
râmineri In urmă, au hotă- 
rit să realizeze operațiile 
de reparare ș< întreținere a 
mașinilor numai în timpul 
liber. Tot din inițiativa 
organizațiilor de tineret, 
la toate cele nouă că
mine pentru nefamiliș-.i, 
programate să se constru
iască in 1974 la Iași, con
structorii au prețioase aju
toare chiar în viitorii loca
tari. Dar nu este vorba de 
un ajutor „sentimental" ; 
căci și aici s-a urmărit ob
ținerea unui maximum de 
eficiență. In acest scop, or- 
gantzațlile U.T.C. de la 
„Mătasea" și I.R.A.. de la 
C.F.S. $1 „Antibiotice", de 
la N’icolina, „Tehnoton" șl 
Țesătura-Moldova au luat 
In discuție cererea fiecărui 
viitor locatar șl au avizat 
asupra ei, organlzind apoi, 
pe bază de grafic întocmit 
împreună cu constructorul 
șl urmărit la zi, prezența 
viitorilor locatari pe șan
tiere.

S-ar mal putea vorbi

despre inițiativele studen
ților (de pildă, coi de la 
construcții lucrează direct 
la proiectarea și edificarea 
noilor spații de producție), 
ale elevilor (argument : 
prezența lor organizată, e- 
ficlentâ, pe marele șantier 
de muncă voluntar-patrio- 
tică din zona de agrement 
Ciric), ale pionierilor (har
nici colaboratori ai frați
lor mai mari, pe toate 
fronturile muncii voluntar- 
patrloticeț. Toate acestea

brigăzi artistice de 
ție, se organizează 
te. spectacole, seri 
tive, seri de dans, 
tuși, ni se spune, 
nu frecventează in număr 
mare asemenea manifes
tări. Uneori nu știu de eie, 
dar cel mal adesea pur și 
simplu nu le sînt pe plac, 
încă in decembrie am a- 
nalizat, la municipiu, a- 
ceastă situație. Am ajun» 
la concluzia că există su
perficialitate In telul cum

aglta- 
concer- 
distrac- 
„Și to- 
tinerii

de un reviriment tn acest 
domeniu".

Am completa această a- 
firmațle — din care se ve
de din nou că nu harul a- 
nalizel teoretice le lipsește 
tinerilor activiști — cu pă
rerea că era de așteptat ca 
revirimentul așteptat să nu 
se producă din moment 
ce tocmai principiul de 
bază — cunoașterea temei
nică a preferinței tinerilor 
ți angrenarea directă a a- 
ecatora In organizarea pro-

TINEREȚEA ORGANIZAȚIEI 
DE TINERET

constituie ilustrări eloc
vente alo faptului că acolo 
undo acționează stilul ti
neresc de muncă, unde >e 
dă curs spiritului ie Ini
țiativă nl tinerilor, lorințel 
lor de afirmare, de aulode- 
pâșire, rezultatele nu pol 
fi decit cele dorite.

De aceea, ni s-a pârul 
curios să aflăm de La prim- 
«ecretarul comitetului mu
nicipal U.T.C. că tocmai 
intr-un domeniu in apa
rență mai puțin " 
cel al activității 
distractive, al 
timpului liber 
plăcut și util 
mai sînt carențe, 
se procedează eu 
tă energie, cu

dificil - 
cultural- 
petrecerii 
In

încă nu
suficien- 

__  fantezie, a- 
dlcă tinerește. E drept, la
I-’îșî, In afară de clubul
studențesc ji de Casa ti
neretului. există In fiecare 
întreprindere cite lin nu
cleu al activității cultural- 
artlstlce, există formații de 
muzică ușoară șl populară.

se organizează aceste ma
nifestări și că nu totdeau
na este consultată masa ti
nerilor asupra programului 
unei manifestări sau alte
ia... Primele măsuri pe 
care ni le-am propus pen
tru Înlăturarea acestei si
tuații au fost : crearea, In 
fiecare organizație, a unei 
formații artistice, cit de 
mici, care să poată furni
za orlcind fie un scurt 
program, fie un punct In 
spectacolele mai mari. A- 
poi am repartizat Întreg 
activul pe lingă organiza
ții ; fiecare activist, inclu
siv primul secretar, nu 
doar că răspund de ctte 
una din formațiile artisti
ce din Întreprinderi, Insti
tuții. școli etc., dar chiar 
ți participă direct, bineîn
țeles, In măsura «vocației» 
fiecăruia, la programele 
artistice... Cu toate aces
tea, trebuie să recunoaș
tem, încă nu putem vorbi

priului timp liber — nu s-a 
concretizat pe măsura Im
portanței lui. Desigur, esla 
lăudabil faptul că tinerii 
activiști participă direct la 
activitatea formațiilor ar
tistice, La programul se
rilor distractive. Dar poate 
că mai important ar fi ca 
ei să poată răspunde — 
prin cunoașterea temeini
că a situației — la Între
barea : oare • tinerii vor 
să-și petreacă timpul li
ber numai dansind, numai 
ascultind muzică, numai 
„dislrîndu-se" Ia modul u- 
nllateral — și, de ce si 
n-o BPunem ? — facil de 
„organizat" care șl-a că
pătat o nefirească „consa
crare'" 
de 
un 
de 
lă, 
lă 
oferi „material" mat atrac
tiv, mai complex, mai pe 
măsura nivelului de cunoș-

In practica legată 
acest domeniu ? Oare 

oraș ca lașul, cu o atlt 
bogată tradiție cultura- 

cu o intensă via- 
știlnțiflcă, nu poate

tințe, al pregătirii intelec- 
tual-profesionale, al exi
gențelor tinerilor de qicl ? 
(Și în această privință 
argumentele concrete — 
chiar dacă puține — sint 
grăitoare. De pildă, la 
C.F.S., secretarul comi
tetului U.T.C., tehnicianul 
Dumitru Brinză, ne vorbea 
despre reușita unor acti
vități inițiate chiar de 
tineri : intilniri cu oa
meni de litere, competiții 
sportive „de casă", excursii, 
un pasionant concurs 
tulat „Tineri năzuind 
munismul").

Desigur, asemenea _ 
vitățl nu pot fi decît efi
ciente. Ele sînt pe gustul 
tinerilor pentru că emană 
de la tineri. Și, bineînțe
les, ele au eficiență atunci 
cind sint organizate temei
nic și nu in pripă, impro
vizat, la voia întimplării. 
Iată, în acest sens, un 
exemplu : in dimineața zi
lei cind am Întreprins do
cumentarea pentru acest 
articol — era o Stmbălă
— inleresîndu-ne la mu
nicipiu asupra activităților 
menite să umple timpul li
ber al tinerilor in acel 
«firșit de săptămînă, am 
constatat că abia la acea 
oră se lua legătura cu or
ganizațiile din întreprin
deri, indictndu-ll-se „...să 
organizeze deseară ceva 
frumos, cu dans, cu mag
netofon, cu ceva po
ezii..." I I

Nu credem, deci, că exis
tă un mare secret al reu
șitei și în acest domeniu. 
Spiritul tineresc înseamnă
— așa cum atît de elocvent 
ne-a spus tînărul activist 
•- îndrăzneală, fantezie, 
împletire armonioasă a plă
cutului cu utilul. Dar în
seamnă, In primul rlnd, 
concretizarea neîntîrzlată a 
adevărurilor teoretice atît 
de bine cunoscute și enun
țate. Sau, mat pe scurt, 
înseamnă : concordanță in
tra vorbă și faptă.

inti- 
co-

acti-
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MAI MULTĂ FERMITATE, 
STRICTETE, CONSECVENTĂ 

în aplicarea programului de gospodărire

Un nou producător
de utilaj chimic

a combustibilului și energiei
Ca urmare a măsurilor stabilite prin decretul Conalllnlul dr Stat 

din noiembrie 1973. a acțiunilor și inițiativelor concrete din unitățile 
economice, preocuparea intensă pentru gospodărirea rațională a tuturor 
resurselor energetice a devenit o constantă a activității curente *1 de 
perspectivă. în legătură cu principalele probleme care se ridici la ora 
actuală in domeniul utilizării combustibililor si rnerg’cl. cu soluțiile 
preconizate in continuare pentru reducerea consumurilor energetice, 
am avut convorbire» de fată.

»-ou— Concret, ce rezultate „__
obținut pină in prezent pc baza 
aplicării prevederilor din 
crețul Consiliului de Stat r.. 
vind gospodărirea combustibilu
lui fi energiei ?

—■ Deși o parte din măsurile cuprinse 
In decretul Consiliului de Stat sint 
încă in curs de aplicare, acțiunile 
Întreprinse pină in prezent de către 
mini.'terc, centrale, întreprinderi, de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București au făcut să se înregistreze 
economii de sute de milioane k\Vh 
energie electrică, de sute de mii de 
G.cal de energie termică, dc zeci 
d? mii de tone de combustibil con
vențional sub formă de gaze natu
rale. motorină, păcură și benzină 
economisite. Pe lingă aceste rezultate 
pozitive, subliniez preocuparea unor 
ministere, centrale și întreprinderi 
pentru depistarea consumurilor 
energointensive. a proceselor tehno- 
locice învechite, cu consumuri ener
getice ridicate și, in consecință, pen
tru programarea etapizată a înlătură
rii acestora. De asemenea. în ulti
mele luni s-au. elaborat studii, pro
grame. s-au iniția* cercetări pentru 
identificarea și valorificarea de noi 
resurse geologice de substanțe mine
rale energetice, pentru dezvoltarea 
mai accentuată a producției carboni
fere. pentru valorificarea șisturilor 
bituminoase, pentru dezvoltarea pro
ducției dc cazane funcționind cu

o>- 
PH-

combustibili solizi, pentru intensifi
carea construcțiilor hidroenergeti
ce etc. Desigur, ceea ce s-a întreprins 
oîr.ă acum corespunde spiritului de
cretului Consiliului de Stat, insă nici 
pe departe nu se valorifică toate po
sibilitățile existente.

— Se poate înțelege, deci, că 
In domeniul utilizării resurselor 
energetice persistă incă unele

slnt rămase in urmă în realizarea 
acestei sarcini. în privința recu
perării resurselor energetice secun
dare, mai ales iu metalurgic și chi
mie, lucrurile nu se prezintă deloc 
mai bine ; sute de mii de tone de 
combustibil se irosesc ___ _ .1...
cauza ritmului lent de realizare a 
studiilor și a lucrărilor de valorifi
care a acestor resurse secundare. De 
asemenea, cu toate că in acest an 
expiră termenul fixat pentru îmbu
nătățirea randamentelor de ardere 
prin modernizarea șl schimbarea ar
zătoarelor necorespunzătoarc, acțiu
nea este intirziată îndeosebi în con
strucția de mașini. în chimie, me
talurgie și industria alimentară. Tot
odată. in ce privește completarea in
stalațiilor energetice existente cu a-

anual din

Convorbire cu ing. Alexandru HEINRICH,
adjunct al ministrului oprovizlonârll tehnico-materlale și controlului 

gospoddrlril fondurilor fixa

neajunsuri. Care sint, tn acest 
sens, constatările organelor de 
control ale Ministerului Apro
vizionării ?

— Din păcate, deficiențele sint Inel 
destul de numeroase. Am să mă re
fer la citeva mai importante. Orga
nele noastre de control au constatat 
că sc acordă incă o atenție insufi
cientă elaborării bilanțurilor ener
getice. fără de care nu se pot stăpinl 
problemele energetice. Astfel, deși 
decretul prevede terminarea a- 
cesfei acțiuni pină la sfîrșHul 
acestui an, multe unități, în special 
din chimie, metalurgie, materiale de 
construcții, din industria alimentară

paratură de măsură, control și auto
matizare. nici Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii, în calitate 
de producător, și nici deținătorii 
instalațiilor nu au luat măsuri sufi
ciente pentru a accelera fabricarea, 
respectiv procurarea, acestei apa
raturi.

— Vă rugăm să vă referiți și 
la unitățile economice cărora le 
revin sarcini exprese prin de
cretul Consiliului de Stat.

fre-

TiBCO '74 SI-A ÎNCHIS PORȚILE
* 1

Rezultate fructuoase
După 8 zile, timp In care a polarizat atenția specialiștilor și oa

menilor de afaceri din numeroase țări, a publicului larg. Tirgul inter
național București de bunuri de consum — TIBCO ’74 și-a închis du
minică seara porțile. Ce a reprezentat această primă ediție a tirgului, 
cu ce rezultate s-a încheiat ? Care sint perspectivele acestei mani
festări economice pentru dezvoltarea relațiilor comerciale ale României 
cu alte țâri ? Aceasta a fost tema convorbirii pe care am avut-o cu 
tovarășul CICERONE GORUNESCU, secretar general al Camerei de 
comerț și industrie a Republicii Socialiste România.

— Prima ediție a 
Tirgului internațional 
București de bunuri de 

-consum — TIBCO 74 
— este o nouă ilustrare 
concretă a politicii
partidului și statului
nostru de dezvoltare 

-a colaborării și coope
rării economice și teh- 
nico-științifice cu toate 
țările socialiste, cu ce- 

■ lelalte.................
Faptul 
74 a 
număr 
străine 
țări. 10 dintre acestea 
expunind in pavilioane 
naționale, la care s-au 
adăugat 26 de între
prinderi românești de 
comerț exterior — 
aiestă un inceput pro
mițător in seria aces
tor manifestări comer
ciale internaționale, 
precum și 
partenerilor 
ciali străini 
dezvolta și diversifica 
relațiile economice cu 
România. TIBCO 74 a 
avut și un mare suc
ces de public, numărul 
de vizitatori depășind 
cifra de 100 000.

țări ale lumii, 
că la TIBCO 
participat un 

mare de firme 
— 134 din 17

interesul 
comer- 

de a-și

rezultate 
concrete 
această

— Cu ce 
comerciale 
s-a încheiat _____
primă ediție a Tirgu
lui internațional Bucu
rești de 
consum ?

bunuri de

«ă— Este 
evaluăm 
încheiate 
firmele 
TIBCO r 
de 
privește 
finalizate de Întreprin
derile românești.
Oferta prezentată de 
industria noastră de 
bunuri de consum s-a 
bucurat de bune apre
cieri. fapt dovedit și 
de numeroasele con
tracte de export in-

greu 
contractele 
de toate 

prezente la 
74. Dispunem 

date in ceea ce 
tranzacțiile

(Urmare din pag. I)

CONTRASTE
Invers proporțional

— în acest sens, precizez că în 
multe întreprinderi nu se urmăresc 
cu atenția cuvenită consumurile pc 
schimburile de lucru in vederea obți
nerii unor indici optimi de utili
zare a resurselor energetice. In 
trimestrul I au fost identificate ase
menea cazuri la fabricile de ciment 
din Turda și Medgidia, la întreprin
derea mecanică din orașul Dr. Petru 
Groza, pe mai multe șantiere de 
construcții. Sint incă numeroase si
tuațiile cind nu se respectă prevede
rile privind încălzirea și iluminatul. 
De pildă, la Fabrica de mobilă din 
Tg. Mureș, la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Miercurea 
Ciuc, la fabrica de cărămizi „Arie- 
șuT» din Cimpia Turzii, la data cînd 
s-au făcut verificările, becurile ar
deau in timpul zilei sau in afara pro
gramului de lucru.

— Asupra căror măsuri 
nuia Insistat in perioada urmă
toare in domeniul gospodăririi 
raționale și cu eficiență ridicată 
a resurselor energetice ?

— în ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al I’.C.ll. din 26 aprilie a.c., 
precum șl in ședința Guvernului Re
publicii Socialiste România din 
1 mai a.c. s-au analizat, in lumina 
prevederilor decretului, principalele 
aspecte legale de dezvoltarea bazei 
energetice șl de gospodărirea rațio
nală a combustibilului și energiei, 
în cadrul acestor ședințe s-a subliniat 
necesitatea luării tuturor măsurilor 
de către ministere, centrale, întreprin
deri și consilii populare pentru înca
drarea strictă in normele dc consum 
energetic planificate, pentru recupe
rarea neîntârziată a resurselor ener
getice secundare, pentru sporirea 
randamentelor in procesele energe
tice, pentru eliminarea oricăror forme 
do risipire a combustibilului și ener
gici ; cu alte cuvinte, să se aplice cu 
consecventă si fermitate toate măsu
rile prevăzute in decretul Consiliului 
de Stat. Sint de relevat șl sarcinile 
referitoare la întocmirea bilanțurilor 
energetice, asigurarea modernizării, 
respectiv schimbării. arzătoarelor 
necorespunzătoare incă in cursul 
acestui an. Pentru aceasta Ministerul 
Minelor, Petrolului si Geologiei, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
Mașini " *. ,* \ *
dustriel Metalurgice trebuie să asi
gure arzătoarele din profilul lor dc 
fabricație pentru întreaga economie.

Ca obiective de prim ordin sînt și : 
accelerarea asimilării cazanclor de 
apă caldă și fierbinte, funcționind cu 
combustibili solizi ; completarea 
instalațiilor energetice existente cu 
aparatura de măsură, control și auto
matizare necesară ; - modernizarea 
instalațiilor și tehnologiilor energo- 
intensive. Realizarea acestor sarcini 
obligă ca, incepind de la întreprin
deri și pină la ministere, să se nomi
nalizeze cadrele de conducere, dc 
specialitate energetică din activitatea 
de concepție, exploatare și întreți
nere, care să poarte răspunderea 
pentru realizarea integrală a preve
derilor decretului. în același timp, 
organelor de specialitate ale Ministe
rului Aprovizionării le revine în
datorirea de a intensifica controlul 
asunra modului in care se îndepli- 

..................................... »1

Grele șl Ministerul

nesc măsurile stabilite de partid 
de stat în acest domeniu.

Convorbire consemnatâ
Cornellu CÂRLAN

F

de 
In-

de

cheiate cu firme din 
Anglia, Austria, Fran
ța, R.D. Germană, 
R. F. Germania, Liech
tenstein, Olanda, Si
ria, Suedia, Uniunea 
Sovietică și alte țâri. 
De asemenea. între
prinderile românești 
de comerț exterior au 
încheiat și diferite con
tracte pentru importul 
unor bunuri de con
sum. Mobila, confecții, 
textile, marochinărie, 
tricotaje, aparate de 
radio, medicamente, 
fibre sintetice, diverse 
materiale de construc
ții, mase plastice pre
lucrate, anvelope, uti
laj pentru stații auto 
„service", jucării, cea
suri, aparate electro
tehnice, articole de 
galanterie și alte măr
furi au constituit 
obiectul tranzacțiilor 
încheiate la TIBCO 
74. După contractele 
Încheiate sau în curs 
de perfectare, după 
interesul manifestat de 
participanții la "târg 
față de mărfurile ro
mânești prezentate, 
care le-au oferit posi
bilitatea să cunoască 
mai bine potențialul 
industriei noastre 
acest 
poate

in 
se 

____ ____ cA 
TIBCO 74 *a contribuit 
Ia extinderea și diver- 

‘ țiilor 
: in-

domeniu, 
aprecia

sificărea relați
noastre economice 
ternaționale.

de 
re-

— Contractele 
import-export nu 
prezintă decit o latură 
a bilanțului 
s-a încheiat

cu care 
tirgul...

de tran- 
incheiate,

— Dincolo 
zacțiile 
TIBCO ’74 a prilejuit 
un larg și util schimb 
de experiență, de opi
nii intre cei peste 15 
mii de specialiști ro-

mâni șl străini care 
l-au vizitat. Conferin
țele și simpozioanele 
tehnice, prezentările 
de modele, paradele 
modei care s-au desfă
șurat in perioada tir- 
gului au facilitat cu
noașterea noilor reali
zări și a tendințelor 
care se manifestă pe 
plan mondial in do
meniul producției bu
nurilor de consum.

— Participanțil străini 
la TIBCO ’74 s-au ară
tat satisfăcuți de orga
nizarea acestei mani
festări ?

— Declarațiile aces
tora au fost unanime 
in a aprecia că orga
nizatorii români au 
făcut totul pentru a 
crea cele mai bune 
condiții de desfășurare 
a tirgului. De fapt, 
marea majoritate a 
acestora și-au expri
mat incă de pe acum 
dorința de a participa 
la ediția de anul 
viitor a acestei ma
nifestări. Ceea ce în
seamnă că organizarea 
lui TIBCO 75 am in- 
ceput-o incă de pe 
acum. Fapt este că 
succesul de care s-a 
bucurat prima ediție a 
Tirgului internațional 
București de bunuri 
de consum, contractele 
încheiate, contactele 
stabilite intre specia
liști și oameni de afa
ceri au impus tirgul 
in seria de manifestări 
internaționale
cializate în bunuri 
consum, ceea ce 
face să așteptăm 
optimism TIBCO

spe- 
de 
ne 
cu 

75.
Convorbire 
reolizatd de 
Dan 
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Necesarul sporit de utilaje 
pentru industria chimică in 
continuă dezvoltare a determi
nat reprofilarea, in cursul pri
mului trimestru al anului 1973. 
a fostei uzine mecanice din 
Buzău, prin trecerea ci la pro
ducția de utilaje tehnologice 
complexe. Acțiunea de reprofi
lare viza, in principal, forma
rea. intr-un timp scurt, a nu
cleului de cadre calificate, pre
cum și realizarea rapidă a do
tării cu echipamente tehnologice 
pentru fabricația noilor produ
se, astfel ca, Încă din primul an, 
unitatea să livreze beneficiari
lor o cantitate Însemnată de 
utilaje chimice. Eforturile con
jugate ale colectivului întreprin
derii și centralei de resort, 
avind sprijinul direct și perma
nent al organizației județene 
de partid, s-au materializat in 
scurta vreme prin devansarea 
substanțială a acțiunii de repro
filare față de studiul tehnico- 
economic inițial și realizarea 
primelor utilaje. InccDUtul l-a 
constituit fabricarea rezervoare
lor pentru propan și a filtrelor cu 
saci destinate chimiei, indus
triei materialelor de construcții 
și metalurgiei. In partea a doua 
a anului 1973. pe lingă produse
le amintite, întreprinderea a in
trodus în fabricație — in afara 
sarcinilor de plan — o serie de 
utilaje de complexitate sporită. 
Intre acestea, se numără utilaje 
din oțeluri inoxidabile, schim
bătoarele de căldură, celule 
pentru electroliză ș.a.

încă din primele zile ale anu
lui in curs. I.M.U.T. Buzău și-a 
îmbogățit gama produselor sale 
introducind in fabricație noi u- 
tilaje, cum sînt : compresorii 
lenticulari, separatoare, coloane 
pentru distilare, vase cu agita
tor, mașini de încărcat saci, rea
lizate din oteluri obișnuite și 
aliate, cu parametri superiori 
de utilizare. Apelind la datele 
statistice, consemnăm că, la fi
nele primului trimestru, indica
torii de plan la producția glo
bală și marfă au fost realizați 
in proporție de 102 La sută și, 
respectiv, 103 La sută.

Diversificarea rapidă a sorti
mentelor fabricate, calitatea e- 
xecuției și promptitudinea ono
rării contractelor încheiate au 
dus, In scurt timp, la spo
rirea numărului beneficiarilor 
interni și externi, în rindul că
rora întreprinderea mecanică 
de utilaj tehnologic din Buzău 
își cîștigă și consolidează o 
marcă de fabricație prestigioasă.

Specialiștii unor uni
tăți dp cercetare «I 
proiectare acordă o u- 
tcnlie deosebită ml- 
croproducției de a- 
pa natură științifică, 
mflloc de dotare a la
boratoarelor si insti
tutelor cu dispozitive, 
instalații Si echipa
mente de măsură si 
control. Institutul de 
cercetări in construc
ții $i economia con
strucțiilor — ÎNCERC, 
de pildă, asigură, in 
prezent, aparatura ne
cesară Încercărilor fi- 
zlco-mecanice ale ma
terialelor și elemen
telor de construc
ții pentru toate la

boratoarele întreprin
derilor și șantierelor 
de construcții din țară. 
In același timp, aici 
sint produse utilaje de 
Înaltă tehnicitate, cum 
sint cele pentru exe
cutarea elementelor 
din beton precompri- 
mat. Unele din apara
tele realizate de cer
cetătorii , institutului, 
intre care un dispozi
tiv care permite mă
surarea, In o mie de 
puncte simultan, a de
formării la eforturi a 
elementelor de con
strucții. au fost dis
tinse in cadrul unor 
saloane internaționale 
de Invenții li brevete.

Un alt institut bucu- 
reslcan. Institutul do 
metrologic, realizează 
in microuzina sa. prin 
valorificarea rezulta
telor cercetării pro
prii, o producție de 
aparatură de precizie 
în valoare de peste 
sase milioane lei a- 
nual, lptr-un domeniu 
foarte variat. Dintro 
produsele recente se 
disting «taloanele de 
tensiune electrică, pun
țile pentru măsurarea 
precisă a rezistentelor 
electrice, divizoarele 
inductive de tensiune 
ș.a. Așadar, micropro
duct ie — cu mari efec
te economice.

Cuptor arheologic

celule

întreprinderea 
„Metalica" din Oradea 
s-au executat, in ur
mă cu doi ani. im
portante lucrări de 
investiții după o do
cumentație Întocmită 
de Institutul de pro
iectări pentru indus
tria ușoară din Bucu
rești. Valoarea inves
tiției : circa 25 milioa
ne lei. In această pri
măvară au apărut în
să unele surprize. Un 
cuptor de emailare 
pur și simplu s-a... 

"Scufundat. Intrucît. pe 
bună dreptate, nu era

prevăzut ca la respec
tivul cuptor să lucreze 
arheologi, s-a trecut 
la demolarea lui. Se 
pare că și cel de-al 
doilea cuptor va avea 
aceeași soartă, iar ha
la construită a în
ceput să se... deplase
ze. Din analiza fă
cută rezultă că stu
diile elaborate de pro- 
lectaht au fost super
ficiale. Nici construc
torul nu a efectuat pe 
parcurs modificările 
ce se impuneau. Con
secințele ieșirii din 
funcțiune a capacită

ții de emailare : ne
real izarea planului de 
producție de către în
treprindere. o colabo
rare neprevăzută cu 
„Emailul roșu" din 
Mediaș, care implică 
cheltuieli de transport, 
costuri ridicate de 
producție șa. Au fost 
informate centrala de 
resort și institutul de 
proiectări. Se pare In
să că nimeni nu do
rește să intervină. De 
ce ? Doar s-au chel
tuit 25 de milioane de 
lei...

Mlhal BAZU
corespondentul „Scîntell'
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Secția cazangerie a Întreprinderii mecanice de utilai tehnologic din Buzâu

LA I. A. S. „AVICOLA" BACĂU

Ample lucrări de dezvoltare și modernizare
BĂCAU 

„Scînteii", 
„Avicola" 
mai mari 
din țară, 
fază de dezvoltare și moderni
zare. Nu demult, aici a început 
construcția unui modern com
plex integrat pentru creșterea 
curcanilor. Acesta va dispune de 
ferme de selecție, reproducție, 
incubație, precum și de un sec
tor industrial de prelucrare a 
cărnii și subproduselor. Noul

(Corespondentul
Gh. Baltă).

Bacău, una din 
unități de acest fel 
a intrat intr-o nouă

complex va fi dat in folosință în 
cea de a doua parte a anului. 
Concomitent, se fac ample lu
crări de modernizare a sectoru
lui avicol existent. La fermele 
din Șerbănești și Gherăieștl se 
lucrează la introducerea baterii
lor supraetajate, ceea ce va duce 
la dublarea efectivelor de păsări 
crescute pe aceeași suprafață 
construită. Ca urmare, producția 
de ouă va crește de la 40 mili
oane la 85 milioane pe an.

-■

în loc

La producerea da
lelor de beton, nece
sare lmpermeabiliză- 
rii canalelor de iriga
ții, se consumă canti
tăți mari de ciment, 
material mult solicitat 
în alte sectoare ale 
economiei. Pe baza 
experimentărilor în
treprinse, încă din a- 
nul 1972, la întreprin
derea „Matisol" din 
Ploiești, aparțlnind de 
Ministerul Economiei 
Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, 
s-a realizat un nou 
material pentru im- 
permeabilizarea cana
lelor : textura din sti
clă bitumizată, in loc 
de ciment. Consta- 
tindu-se că rezulta
tele sint. bune. Depar
tamentul - îmbunătăți
rilor funciare a în
cheiat cu 'întreprinde
rea amintită un con-

> irigații, i 
la apă...

tract pentru livrarea, 
In perioada 1973—1976, 
a 13,5 milioane metri 
pătrațl de textură din 
sticlă bitumizată. Se 
aprecia că astfel se 
va realiza o economie 
de circa 200 000 tone" 
de ciment. Numai că, 
la termenele de li
vrare stabilite, in loc 
de textură din sticlă 
bitumizată, întreprin
derea „Matisol" a ofe
rit tot felul de expli
cații pentru nereal iza- 
rea, conform contrac
tului, a noului produs. 
Astfel, în 1973, din 
500 000 mp- nu s-a li
vrat nimic, iar anul a- 
cesta, din 425 000 mp 
prevăzuțl pe primul 
trimestru s-au livrat 
250 000 mp. Dar bine 
că nu a liVrat mai 
mult?. Dp ce :? Pentru 
că materialul nu co--, 
respunde calitativ și'

a intrat

deci nu poate fi folo
sit. întreprinderea fur
nizoare, constatînd de
ficiențele produsului, 
și-a luat marfa îna
poi, despăgubind be
neficiarul. Soluția este 
echitabilă, dar nu re
zolvă problema. Pen
tru că, între timp, pe 
șantierele de irigații 
Olt-Călmățui, Baba- 
dag și Cetate-Galicea 
Mare, lucrările nu pot 
fi finalizate. Ce se în- 
timplă însă cu pier
derea pe care între
prinderea „Matisol* 
și-a provocat-o sin
gură ? Sau poate ci
neva de aici a găsit o 
metodă ,.contabilă" ca 
să dizolve această pa
gubă în prețul de 
cost, pentru ca cei vi- 
noyați să nu intre la 
apă ? Doar este vorba 
de -un-' material pen
tru... irigații I

0 rezervație de rezervoare 
...în rezervă

La depozitul de car
buranți al Centralei 
industriale de produse 
anorganice din Rm. 
Vilcea au început în 
vara anului 1971 lu
crările de moderniza
re. Numai că, după 
cum ne scrie cores
pondentul nostru vo
luntar, tehnicianul 
Gheorghe Ispășoiu, de 
luni de zile construc
torii din cadrul 
T.C.U.M.B., șantierul 
Govora, le-au lăsat 
baltă. Din această 
cauză, trei rezervoare 
pentru motorină, a 
cite 28 330 litri fiecare, 
stau îngropate în pă- 
mînt. In locul lor, 
pentru depozitarea 
motorinei se folosesc 
cisterne tip C.F.R.,

ceea ce înseamnă 
cheltuieli în plus. Pe 
de altă parte, nefiind 
terminată instalația 
automată pentru des
cărcarea combustibi
lului lichid, lucrătorii 
depozitului sint ne- 
voiți să folosească 
furtunuri improvizate, 
prin care se pierd la 
fiecare cisternă circa 
200 litri motorină. 
Alte două rezervoare 
pentru benzină, cu o 
capacitate de 30 260 
litri fiecare, așteaptă, 
de asemenea, de mul
tă vreme să fie mon
tate. Intr-un cuvînt, 
toate cinci' slujesc 
deocamdată pentru 
depozitarea... neglijen
ței care le-a umplut 
foarte bine, pînă sus.

Cu toate demersurile 
făcute de conducerea 

■centralei și comitetul 
de partid din cadrul 
acesteia, lucrările de 
la depozitul de carbu
ranți trenează in con
tinuare, multe mate
riale se degradează, 
combustibilul se risi
pește, pagubele cresc 
de la o lună la alta. 
N-ar dori conducerea 
T.C.U.M.-București să 
ia măsuri pentru o 
inversare a rolurilor ? 
Respectiv, să se ia 
măsuri incit să se 
umple rezervoarele cu 
motorină — și să ri
sipească neglijența ? ! 
Altfel, ar fi păcat ca 
rezervația de rezer
voare să rămînă mal 
departe în rezervă.

în toate județele țării, în toate unitățile agricole

SIIMETEiE PREVĂZUTE PENTRU FIECARE,
CULTURA INSAMINTATE INTEGRAI!

PRAHOVA MAȘINI Șl INSTALAȚII

a
industrială

Schela Borzești este 
doua unitate ’ '
prahoveana care concură la 
un loc fruntaș in întrecere, 
avind depășiri la toți indi
catorii de plan, precum și 
un avans de o lună in rea
lizarea cincinalului. Aici ni 
s-a relatat un episod carac
teristic petroliștilor noștri. 
Luna trecută, o sondă de la 
Copăceni, abia perforată, 
Începuse să se agite, ajun- 
gind rapid La o presiune pe 
coloană J“ O,A
Erupția 
Dar 
ționat 
menii 
probe și 
condusă de maistrul Enache 
Nicolae, au stat 48 de ore 
intr-o tensiune maximă, lu- 
crind la sonda aflată in pe
ricol. Bine pregătiți profe
sional și cu spirit de dă
ruire, ei au făcut lucruri

de 210 atmosfere, 
părea iminentă, 

petroliștii au ac- 
cu răspundere. Oa- 
din brigada de 

de intervenții.

de-a dreptul supraomenești 
ca să salveze sonda — avea 
să spună mal târziu direc
torul schelei, lng. Vasile 
Ardeleanu. Iar după o zi și 
o noapte de muncă In pri
mejdioasa zonă a sondei a- 
gitate, lucrurile s-au li
niștit, au reintrat pe fă
gașul lor normal, sonda cu 
un debit mijlociu fiind pe 
deplin stApinită și apoi dată 
producției.

în rindurile colectivelor 
fruntașe in Întrecere pe 
primele patru luni se află 
și cede de la întreprinderea 
Hectrocentrale Brazi, Intre- 

• prinderea de utilaj chimic, 
Rafinăria Ploiești, între
prinderea minieră Filipeștii 
de Pădure și întreprinderea 
forestieră. Insă succesele a- 
cestora sint diminuate de 
restanțele altora, puține La 
număr. In mod practic, 
doar două întreprinderi 
prahovene nu și-au realizat 
In întregime sarcinile de

plan. Dar cum aceste două 
unități au o producție cu 
mare pondere în economia 
județului, a fost deajuns ca 
realizările industriei .pra
hovene să înregistreze, pe 
ansamblu, o scădere la bi
lanțul pe patru luni. E 
drept, în luna aprilie s-a 
recuperat aproape jumătate 
din restanțele pe primul 
trimestru (44 milioane lei), 
însă 
s-a
jna ___ - ■
deri. Puternica unitate in
dustrială a chimiei de la 
Brazi, ca și aceea din Va
lea Călugărească continuă 
să nu lucreze la posibilită
țile lor reale. Se afirmă că 
neconcordanțele din proiec
tare, constatate la linia a 
3-a de acid sulfuric de la 
Combinatul din Valea Că
lugărească abia la punerea 
în funcțiune, se remediază 
tardiv, de unde și ritmul 
•căzut de producție. De ase-

această diminuare 
obținut și pe sea- 
celorlalte întreprin-

menea, la Brazi, neintrarea 
în funcțiune la termenele 
de plan a noii instalații de 
dimetiltereftalat, cauzată de 
neritmicitatea trimiterii uti
lajelor la montaj, a făcut 
ca pe primul trimestru 
combinatul să înregistreze 
mari restanțe. Acum lucru
rile sint pe cale de rezol
vare, însă cu ce preț ? Stră
duința de acum va deter
mina, cel mult, recuperarea 
În întregime a restanțe
lor și nicidecum o pro
ducție suplimentară, așa 
cum era normal și de aș
teptat. De unde se vede că 
in realizarea planului pro
ducției globale a industriei 
din oricare județ, răspun
derea o au nu numai orga
nele locale de partid și de 
stat, dar și centralele In
dustriale și ministerele eco
nomice, din partea cărora 
se cere o intervenție mal 
promptă și mai eficientă.

PRIN AUTOUTILARE
La Combinatul de prelucrare 

a lemnului din Rimnicu Vilcea
— una din cele mai puternice 
unități cu acest profil din țară
— acțiunea de autoutilare ciști- 
gă din ce în ce mai mult te
ren. De la începutul anului, aici 
au fost realizate, cu mijloace

— nroprii. diferite mașini, utilaje 
și agregate in valoare de peste 
6 milioane lei. Printre acestea 
se numără o presă pentru lemn 
stratificat și una pentru ligno- 
fol. mai multe separatoare de 
așchii, cojitoare mecanice pen
tru 'bușteni și transportoare e- 
lectrice. care contribuie in mod 
substanțial la sporirea produc
ției și optimizarea proceselor 
tehnologice. Colectivul Combi
natului din Rimnicu Vilcea con
tribuie, de asemenea, la com
pletarea dotării tehnice a altor 
unități similare din țară.

(Agerpres)

însămințarea principalelor culturi 
agricole de primăvară s-a încheiat. 
La porumb au fost realizate inte
gral suprafețele prevăzute a se cul
tiva conform planului de stat. Mi
nisterul Agriculturii, analizind re
zervele de teren care există și situa
ția culturilor de toamnă insuficient 
dezvoltate, a întocmit un program 
special de extindere a suprafețelor 
cultivate cu porumb. Pe suprafețele 
stabilite inițial, semănatul porumbu
lui s-a încheiat și există condiții ca, 
in timp scurt, să se însămințeze și 
cele prevăzute în programul supli
mentar întocmit de minister. Eforturi 
in această direcție trebuie depuse 
îndeosebi în cooperativele agricole 
din județele Olt. Gorj, Vaslui. Bo
toșani și Suceava. Tinînd seama de 
importanța deosebită pe care o pre
zintă porumbul pentru economia ță
rii, pentru unitățile agricole, se im
pune ca suprafețele destinate acestei' 
culturi să fie însămințate integral în 
timpul cel mai scurt. De asemenea, 
trebuie Încheiată cit mai repede și 
însămințarea porumbului pentru 
siloz, lucrare care s-a făcut in 
proporție de 82 la sută în Între
prinderile agricole de stat și numai 
49 la sută in cooperativele agricole. 
Orice întârziere in efectuarea acestei 
lucrări poate avea consecințe nega
tive in ce privește producția de 
masă verde la hectar.

Există unele culturi agricole care 
se însămințează mai tîrziu. cum sînt 
fasolea, soia, unele sortimente de le
gume. Soia, o plantă cu multiple

întrebuințări, care s-a extins pe mari 
suprafețe in ultimii ani, a fost in- 
sămînțatâ pe 97 la sută din suprafe
țele prevăzute a se cultiva în între
prinderile agricole de stat și 94 la 
sută în cooperativele agricole. La 
sfirșitul săptăminii trecute, in jude
țul Olt mai erau de însămînțat cu 
soia 1 000 ha; Botoșani.— 900 ha; 
Neamț — 650 ha ; Dolj — 400 ha ; Buzău 
— 350 ha ; Mehedinți — 250 ha. Cele 
mai mari întârzieri se înregistrează 
la însămințarea fasolei cultivată 
în ogor propriu, adică aceea pentru 
boabe. Este o plantă agricolă care se 
cultivă pe suprafețe relativ mici — 
74 000 hectare. — și. de aceea, trebuie 
făcut, totul pentru a se insămînța in
tegral suprafețele, prevăzute. în 
perativele agricole, de exemplu, 
sînt de insămințat 4 500 ha.

Plantarea legumelor se face
form graficelor încheiate intre unită
țile agricole și cele de valorificare, 
astfel 'Incit-să se asigure o eșalonare 

■ rațională a producției și o bună 
aprovizionare â populației. Deși la 
această dată' nivelul realizărilor la 
plantat ar trebui să fie aproximativ 
același în unitățile agricole din ca
drul aceleiași zone, se constată dife
rențe mari între un județ și altul în 
ce privește desfășurarea acestei lu
crări. In cooperativele agricole din 
județele Dolj șl Brăila, suprafețele 
plantate cu legume sînt mai mici cu 
circa 10 Ia sută față de media refu
zată în unitățile agricole din zona 
întii. In timp ce in cooDerativele 
•gricole din județul Argeș s-a de-

coo- 
mai

con-

pășit planul la însămințarea legume
lor, in cele din județele Vilcea șl 
Gorj — care dispun de condiții na
turale asemănătoare — s-au plantat 
numai 62—63 la sută din suprafețele 
destinate culturii legumelor. Lucră
rile sînt mult mai intîrziate în jude
țele Hunedoara și Sibiu — situate în 
zona a treia — unde n-au fost plan
tate decit jumătate din suprafețele 
destinate a se cultiva cu legume.

La începutul lunii viitoare, direc
țiile agricole județene urmează să 
comunice organelor centrale suprafe
țele însămințate. Pentru a se putea 
face o comunicare exactă se cere ca, 
peste tot, în unitățile agricole, să se 
lucreze susținut în vederea Încheierii 
însămlnțărilor la toate culturile. Con
siliile populare. în lumina atribuțiilor 
care le-au fost conferite prin lege, 
au datoria să verifice cu răspundere 
modul în care a fost realizat planul 
de insămințări, să ia măsuri urgente 
pentru ca fiecare palmă de pămint să 
fie cultivată. îndeplinirea prevederi
lor planului pe acest an în agricul
tură pune sarcini importante în fața 
organelor județene de partid și a orga
nizațiilor de partid de la sate. Ele 
au datoria să mobilizeze pe oamenii 
muncii de la sate pentru ca. în citeva 
zile, să se Încheie însămînțările. 
Preocuparea pentru însămințarea tu
turor suprafețelor prevăzute trebuie 
să se îmbine cu grija pentru întreți
nerea exemplară a culturilor, astfel 
Incit, pe toate terenurile, să se obțină 
producții cit mai mari.
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Mijloacele tehnice ale 
liceului de specialitate

T*e harta învăiămtnlului nostru au 
apărut, in ultimii ani. nunwroM» 
licee de specialitate, de diferite pro
file. tn concordantă cu cerințele dei- 
voltârii economice ai ».-> -lal-cuUura- 
le a tării. Uneia din acealea a-au năs
cut pnn transformarea unor licee da 
culturi ccnerală mu tcoli profesio
nale. altele au luat ființă ca unltâti 
cu totui noi. Dar. desigur, nu „an
tecedentele" sini Importante In acli- 
vltato» aceator fcnll, ci condițiile con
crete pe care le-au asigurat, de la 
început, elevilor pentru o pregătire 
temeinică. De acrea, ne-a Interesat 
să vedem In ce măsură baia lor leh- 
nico-didacticâ corespunde exigențe
lor procesului Instructiv-educativ, 
desfăaur&ril activității tehnico-pro- 
ductive cerută de Insufirva de cătra 
•levi a specializării de profil.

Pentru Început ne-am oprit la 
Klmnlcu-Vilcc». Cor- spondentul Ju
dețean. Ion Stanclu. ne relatează :

— înființarea, cu doi ani In urmă, 
a Liceului energetic din Rm. Vllceă 
a corespuns unor cerințe obiective 
stringente : pe Lotru «1 Olt sc află 
In construcție nu mai puțin de 7 hi
drocentrale . acestora li se vor adău
ga alte R hidrocentrale, a căror exe
cuție va Începe in următorii trei ani. 
In aceste condiții era firesc să se ia 
toate măsurile pentru asigurarea for
ței de muncă specializat». Din dis
cuția purtată cu prof. Ion Urea, di
rectorul liceului, ni s-a dat să înțe
legem că. deoarece n-au trecut de- 
cit doi ani do la Înființarea unității 
respective, pregătirea profesională 
propriu-zisâ a elevilor râmlne incă 
de domeniul perspectivei.

— Deocamdată, a menționat direc
torul liceului, elevii noștri se acomo
dează cu atelierul, cu uneltele me
canice.

— ..Acomodează" este un fel de a 
apune. pentru că „atelierul" are 
de fapt o dotare mai săracă de- 
cit a multor școli generale. La
boratoare sau cabinete de profil, 
dotate cu aparatele necesare, truse 
de scule, diverse ma'criale didactice 
tehnice ? Nu există, deocamdată, de- 
cît in cererile pe care liceul le-a a- 
dresat Ministerului Energiei Electri
ce și Trustului de construcții hidro
tehnice București, care il tutelează. 
In această situație, pregătirea prac
tică a elevilor a fost ..transferată" pe 
șantierul hidrocentralei de la Rm. 
Vllcea. Dar și aici elevii au, cel mult, 
posibilitatea să vadă cum arată o 
pompă, o vană, un tablou de coman
dă electrică, fără Insă să învețe sis
temele de funcționare a acestora, st. 
bineînțeles, necum să lucreze direct 
cu ele.

La Slatina, condițiile In care-șl 
desfășoară activitatea două licee de 
specialitate mai nou înființate — me
talurgic și de construcții — confir
mă Încă o dată cit este de impor
tant ca ministerele economice, cen
tralele Industriale fi întreprinderile 
care tutelează asemenea unități de 
lnvățâmint să și îndeplinească cu
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ADNOTĂRI LA DUMINICA SPORTIVĂ
fotbal: Dili nou, ariiiirajele!

Fapt rar In desfășurarea unui cam
pionat — ordinea primelor nouă 
echipe s-a păstrat intactă după me
ciurile unei întregi etape. De Ia Uni
versitatea Craiova și pină la C.S.M. 
Reșița, adică pe jumătate din clasa
ment, nimic nu se schimbă, totul se 
transformă. Diferența dintre lider și 
contracandidat s-a transformat in
tr-un punct, plus ceva golaveraj ; 
astăzi, pentru locul al treilea, cu 
drept de înscriere la „Cupa U.E.F.A." 
concurează cu șanse relativ egale nu 
mai puțin de cinci echipe — F.C. 
Constanța, Steagul roșu, U.T.A., 
Steaua și F.C. Argeș ! Campionatul 
s-a încălzit brusc, pentru echipele lui 
cele mai bune nu i-am dori insă 
drept rezultat doar o creștere a inte
resului public, ci, in primul rind, 
jocuri de calitate, atracție exercitată 
prin calitatea fotbalului practicat.

Cind vorbim despre calitate, ne 
glndim desigur la echipe, jucători, 
antrenori. la cluburile cărora le 
aparțin aceștia. într-un număr tre
cut al ziarului făceam referiri și la 
necesitatea sportivității din tribune 
și din jurul stadioanelor, sportivita
tea susținătorilor ca factor indispen
sabil pentru ambianța sănătoasă in 
care trebuie să se dezvolte fotbalul 
de performanță. Iată-ne acum in si
tuația să revenim asupra contribuției 
arbitrajului la calitatea fotbalului, 
încă din turul campionatului, discu- 
tînd pe marginea meciului F.C. Ar
geș—Universitatea Craiova, in ziarul 
nostru se semnalau clteva carențe ale 
arbitrajului șl se cereau măsuri pen
tru înlăturarea lor. în pofida unor 
intervenții ale F.R.F., s-au observat 
în continuare arbitraje necorespunzâ- 
toare, citeva cu influență asupra sco
rurilor finale. în meciul Jiul—C.S.M. 
Reșița, arbitrul A. Bentu acorda pe- 
nalti in min. R2. oaspeții pierzînd 
tstfel cu 2—1. Presa sportivă și ob

rugbi: 0 performanță cu... trac
învinglnd Spania, Ia Timișoara (cu 

scorul cunoscut : 29—9), rugbîștil
noștri zu încheiat, practic, sezonul 
competlțional internațional, cu o 
performanță scontată : locul al doi
lea, după puternica reprezentativă a 
Franței, in clasamentul final oficial 
si campionatului european, organizat 
da F.I.R.A. După cum ne amintim, 
echipa României a ratat de puțin o 
victorie asupra rugbiștilor francezi, 
care l-ar fi adus — ca și in ediția 
1968—69 — suprema satisfacție, titlul 
de cea mal bună formație din Eu
ropa. Revenind insă la partida de 
duminică, de la Timișoara, trebuie 
spus câ evoluția echipei noastre a 
marcat destule scăderi, unele fiind 
aidoma cu cele petrecute in meciul 
cu formația Poloniei, la Constanța. 
Deși pe teren propriu — cu expe
riență fi valoare de ansamblu in
discutabil mai mari declt ale parte
nerilor lor — reprezentanții noș
tri nu și-au fructificat decit 
cu mare greutate, apre finalul jocu
rilor, aceste avantaje incontestabile. 

răspundere îndatoririle de le revin 
in pregătirea viitorilor lor muncitori 
cu înaltă calificare.

— Iji liceul metalurgic, ne comu
nică Emilian Rouă, corespondentul 
județean, clădirea nouă, laboratoa
rele si atelierele bine utilate, cu con
cursul Ministerului Industriei Meta
lurgice. ordinea si disciplina ce dom
nesc pretutindeni fac o bună im
presie. In atelierele acestui grup 
icolar elevii realizează anual, con
comitent cu Însușirea meseriei, piese 
•i utilaje din producția curentă a u- 
nor întreprinderi de profil, in valoa
re de peste o jumâtats de milion lei. 
In schimb. La liceul de construcții, 
tutelat de întreprinderea Județeană 
de construcții-montaj. cu toate în
cercările directorului Adrian Grosu 
de a ne convinge că „totul merge 
bine". situația de fapt demonstrează 
tocmai contrariul. Pentru că nu se 
poate chema atelier o sală de clasă 
unde In locul băncilor s-au introdus 
clteva tejghele și freze ; in așa-zisul 
atelier de timolărie. 200 de elevi lu
crează cu... 15 truse. Paradoxal, cu 
toate că e vorba de constructori, clă
direa atelierelor-țcoală. care trebuia 
să fie gata încă din toamna anului 
1972. si astăzi este neterminată.

Si un ultim popas la Buzău.
— Liceul industrial de metalurgie, 

înființat in urmă cu un an pe struc
tura scolii profesionale, se află si a- 
cum sub nivelul cerințelor in ce pri
vește dotarea materiala a cabinete
lor si laboratoarelor, a atelierelor de 
practică — no comunică Mihai Bâzu. 
corespondentul județean. Iată ce 
ne-a spus directorul liceului. Stroe 
Nae.

— Amenajarea unor ateliere pu
ternice, bine dotate, nu se află asa 
cum s-ar cuveni tn atenția forului 
nostru tute’ar, întreprinderea de $ir- 
H si produse din sîrmă, ne motiv 
că si pentru nevoile uzinei se pri
mesc prea puține utllaie. Nici cen
trala de resort nu manifestă mai

PROGRAMUL I

9.00 Matematică.
9.20 Fizică. Anul IV: Tranzistorul. 
MO Album. Tradițiile orașelor ;

Blajul.
1MH Cura de limba germană.
in.30 Curs de limba franceză.
11,00 Film pentru copil ; „Insula 

misterioasă".
10.00 Curs de limba rusă.
16.J0 - 17,00 Cur» de limba en

gleză.
17,01 Telex.
17,35 Virslele peliculei — Maeazin 

de cultură cinematografică.

servatorul federal calificau drept 
„gratuită" sancțiunea gravă dictată 
de către arbitru ; A. Bentu era 
suspendat timp de o lună (!). Pre
ședintele colegiului central de arbi
tri. tov. A. Rădulescu, motiva 
atunci blindețea pedepsei prin aceea 
că A. Bentu ar mai fi avut trei luni 
pină la... „pensionare". Iată că du
minică, la partida Steaua—Universi
tatea Cluj, un alt arbitru. Otto An- 
derco, acordă tot in minutul fatidic 82 
un penalii in favoarea oaspeților, 
penalti prin care aceștia obțin un 
scor de egalitate. Presa sportivă și 
observatorul federal iarăși au apre
ciat arbitrajul drept slab și influen- 
țind direct rezultatul. Cit mai are 
pină la „pensionare" Otto Anderco ?

Lăsind gluma la o parte, 6intem 
de părere că e cazul ca forurile fot
balistice de resort 6ă fie mai severe 
față de arbitrajele necorespunzătoare, 
severitate in folosul unui climat pro
pice desfășurării Întrecerii fotbalistice 
la modul cel mai sportiv cu putință. 
Citeodată jucători nedisciplinați, 
alteori suporteri impulsivi atentează 
la ordinea, la corectitudinea sportivă 
care trebuie să domnească în fotbal 
și in jurul fotbalului. Totuși, nu-i 
mal puțin adevărat că și arbitrajele 
slabe, asemenea celor despre care 
vorbim, lși au o mare parte din vină, 
ele dezlănțuind reacții pe cimpurile 
de joc și in tribune, trezind suspi
ciuni reciproce, inveninind artificial 
spiritele. Odată cu măsurile contra 
Indisciplinei pe teren, odată cu acti
vitatea educativă largă in rindurile 
suporterilor, să asigurăm deci și ar
bitrajul competent, capabil să con
fere meciurilor cursul regulamentar, 
iar ambianței o ținută corectă, pe 
deplin sportivă.

Valerlu MIRONESCU

Se prea poate ca, in alcătuirea de 
acum, achimbatâ față de cea din 
partida cu Franța de la Valence, e- 
chipa reprezentativă să sufere incă 
din cauza lipsei de omogenitate, a 
tracului debutanților (la Timișoara 
au fost patru).

După părerea noastră, ceea ce 
contribuie, totuși, la evoluția ne
concludentă, la dificultățile ce le in- 
tlmplnă acum pină la obținerea vic
toriei, este faptul că se supraapre- 
ciazâ forțele proprii, anticiplndu-se 
prea lesne succesul. Spaniolii au 
deschis scorul șl au luat Incă o dată 
conducerea, in momente de evi
dentă neatenție a rugblștilor noștri, 
greșeala care a permis Încercarea (la 
centrul butului) a lui Bueno nefiind 
in nici un caz permisă unor jucători 
Internaționali. Subliniind că oaspe
ții au jucat cu mare ambiție, vrem 
sâ notăm comportarea bună — din 
Shipa română — a lui Rășeanu, 

ateescu, Nica, Dumitru, Dinu.

Ion DUMITRIU 

mult interes In această privință. La 
toaic solicitările noastre am primit, 
Si in acest an, doar o listă de ma- 
șinl-unelte dAte dispon.bilo din di- 
ferite întreprinderi ale ministerului 
de resort, dar care au o uzură fizică 
și morală cu mult peste ccrințelo 
pregătirii tehnice si profesionale a 
unor viitori muncitori cu o bună ca
lificare.

— Nu-1 mai puțin adevărat, așa cum 
preciza însuși directorul liceului, că 
nici școala nu a insistat suficient 
pentru a antrena factorii de răspun
dere din întreprindere la rezolvarea 
problemelor complexe legate de do
tarea atelierelor și de executarea u- 
nor comenzi de producție care să so
licite intr-un grad sporit interesul si 
capacitatea de lucru a elevilor.

Această recunoaștere oferă de 
fapt una din soluțiile problemei pe 
care am dezbătut-o. Depinde in
tr-o marc măsură de perseverența 
conducerilor liceelor de specialitate, 
de energia și simțul lor gospodăresc 
realizarea cu mijloace și posibilități 
locale a unei cit mai bogate șl 
largi bare tehnico-materiale pen
tru pregătirea elevilor. în nici 
un caz nu trebuie așteptat totul 
de la întreprinderile și forurile tute
lare, în același timp insă, ministe
rele, centralele și întreprinderii» e- 
conomlce, care răspund implicit de 
huna organizare si funcționaro a li
ceelor de specialitate, de dotarea lor 
tehnlco-dldactică, trebuie să-și înde
plinească cu mal multă solicitudine 
șl perseverență îndatoririle ce le re
vin in acest domeniu. Cu atit mal 
mult cu cit numărul acestor li
cee este in creștere, iar multe 
dintre ele vor avea obligația, înce- 
pind din anul școlar viilor, in ca
drul măsurilor de generalizare a pri
mei trepte liceale, de a asigura pre
gătirea tehnică-productivă a elevilor 
Și dintr-o 6erie de clase afiliate.

Florica DINULESCU

10.25 T.eglle tării — legile noastre.
15.35 Lecții TV nentru lucrătorii 

din agricultură.
19.21 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
21.00 Revista economică TV.
20.35 Teatru TV. Clc'ul ..Oameni al 

zilelor noastre". „Prin ochi! 
lor" de Radu Theodoru.

51,43 Gala maeștrilor : Teodora 
Lucaclu.35,13 24 de ore.
programul n

51,00 F!’m serial : ...Tvile, Jul’a, 
Juliana* — producție a stu
diourilor de televiziuni din 
R.n.G. Ultimul episod.

20,45 Muzică ponularfi.
21,03 Birult-au glndul.
51.25 Telex.
21.30 Roman foileton : „Educația 

•entlmentalâ". Episodul V.

atletism: Toate drumurile 
duc la Roma

Se simte apropierea campionatelor 
europene de atletism. în această 
vară, toate drumurile atletismului 
converg spre Roma ; se pare — dacă 
judecăm lucrurile după concursul 
desfășurat in București — că mai 
mulți dintre atleții noștri fruntași 
s-au și angajat pe această cale. Nici 
in anul trecut, nici măcar in anul 
olimpic 1972 n-am avut de remar
cat atitea rezultate bune la primul 
mare concurs de primăvară. Slmbă- 
tă și duminică, pe stadionul Repu
blicii, constănțeanul Ilie Floroiu a 
spulberat două recorduri vechi, la 
5 000 m 'și 10 000 m, pe ultimul ln- 
trecindu-1 cu aproape 19 secunde 1 
Tinăra atletă din Roman, Mariana 
Șuman, și craioveanca Natalia An
drei au alergat în timpi-record pe 
distanțele de 400 m plat, respectiv, 
3 000 m : elevul antrenorului Ale- 
xandrescu — sprinterul Toma Pe
trescu (C.A.U.), după o cursă bună 
la 100 m, a coborit recordul Româ
niei pe 200 m la un timp de valoa
re europeană — 20,7 sec. ! Confir
mări de calitate, foarte îmbucură
toare, ne-au adus Virginia Ioan 
(Rapid) — săritura la înălțime de 
1,90 m realizată in 1973 șl-a recon
firmat-o duminică ; antrenorul apre
ciază că Virginia poate depăși, încă 
In acest sezon. înălțimea de 1,92 m 
sau chiar... 1,95 m ! Iar foarte tină- 
rul Vasile Tudorel (Viitorul), despre 
«le cărui perspective s-a scris in

SPORT PENTRU TOȚI: ZlllUC
nu s-ar

Plimbarea, distracția, recrearea au 
fost duminica aceasta parcă mai a- 
nimate, mai plăcute, mal vesele in 
marele parc bucureștean Herăstrău. 
Din inițiativa lăudabilă amorurilor 
municipale cu atribuții și răspunderi 
in domeniul educației fizice șl spor
tului, in imensitatea șl frumusețea 
parcului s-a organizat o amplă ma
nifestare polisportivă de masă, la 
care au fost invitați copii și tineri, 
cetățeni de toate virstele. Programul 
a cuprins Întreceri dintre cele mal 
simple, la sporturile cele mai acce
sibile — in a?a fel incit, foarte n- 
desea, grupele și echipele s-au 
format pe loc, din rindul celor ce se 
aflau (lntîmplător sau nu) in jurul 
terenurilor sportive, la locurile de 
start. Se poate spune câ preponde
rent in viața parcului duminică a 
fost sportul.

Am făcut un raid pe la diferitele 
terenuri sau amenajări sportive ale 
parcului. Peste tot, animație ca
racteristică, voioșie și — nu se 
f>ut$a altfel ! — dispută aprigă, insă 
n spiritul deplinului fair-play, pen

tru a clștiga, pentru a fi primul. La 
volei și la fotbal, la tenis de clmp 
sau. tenis de masă, cei ca se aflau 
in întrecere sau pe margine, in 
postură de spectatori, iși făceau cu 
prisosință datoria, trecînd apoi, la

Premiile U.A.P. 
pe anul 1973

La sediul Uniunii artiștilor plastici 
dm Capitală a avut loc luni la amiază 
festivitatea decernării premi.lor 
U.A.P. pe anul 1973.

Premiul U.A.P. a fost acordat 
sculptorului Ovidiu Maitcc. pentru 
întreaga activitate Artistică, pentru 
participarea la expozițiile din țară și 
pentru ansamblul lucrărilor prezen
tate la expoziția personală din Cam
bridge (Anglia) in 197.3.

Au mni fost atribuite următoarele 
prentll : Pictură — Traian Brădean, 
pentru lucrările prezentate in expo
ziția comemorativă „Grivlța 1933" și 
expoziția „125 de ani de la Revoluția 
din 1940" ; Sculptură — loslf Fekete 
(Oradea), pentru lucrările realizate 
in 1973 șl pentru ansamblul activită
ții prezentate In expozițiile re
trospective din 1973 ; Grafică — Na
poleon Zamfir, pentru participare la 
expozițiile de grafică publicitară din 
țară șl peste hotare cu lucrări de 
Înaltă ținută artistică In 1973 ; Artă 
decorativă — Ana Tamas (Tg. Mureș), 
pentru lucrărila prezentate la Trie
nala de arte decorative din 1973 și la 
diferite manifestări artistice din ace
lași an in străinătate ; Scenografie — 
Ion Truică, pentru activitatea sa In 
desenul animat și, in special, pentru 
filmul „Cadoul" ; Arii monumentală 
— Constantin Lucaci, pentru „Fin- 
tina" decbfAtlvft realizată In metal la 
Constanța, In parcul din piața gării, 
in 1973 ; Critică — Theodor Enescu, 
pentru lucrările de critică, publicate 
in revistele de specialitate și mai 
ales pentru studiul „Repere pentru 
o viitoare Istorie a artei contempo
rane românești", precum șl pentru 
contribuția la organizarea expoziției 
„25 de ani de artă plastică româ
nească". Premiul tineretului a fost 
acordat lui Sorin Dumitrescu, pen
tru lucrările prezentate In expoziția 
personală din 1973 șl expoziția bur- 
aierilor U.A.P. din același an ; Pre
miul pentru prototip — colectivului 
de artiști alcătuit din Lazfir Florian 
Alexc, Costel Badea, Eugenia Barac 
Enescu, Iile Beîdeanu, Ion Berendea, 
Eugen Cioancă, Eulalea Crișan, Vic
tor Cristian, Măgda Csutac, Arpad 
Fekete, Rodlca Mazilescu, Mihai Tom- 
șeneanu, care a participat la aim- 
pozionul de ceramică și faianță de la 
Sighișoara, pentru ansamblul de pro
totipuri realizate In cadrul acestui 
simpozion ; Premiul criticii — lui 
Henri H. Catargi In semn de admi
rație pentru expoziția sa din 1973, de 
la sala Dalles, reprezentind șinteza 
unei creații exemplare, a unei voințe 
perpetue de autodepășire șl fecundă 
reînnoire ; Premiul pentru maeștri 
populari — lui Dumitru Sofonea din 
comuna DrăguȘ, județul Brașov, 
pentru meritele deosebite de conti
nuator al tradițiilor de cojocar din 
Zonă Făgăraș și de creator cu inte
resante contribuții la pieptarele din 
Drăguț.

(Agerpres)

mod repetat In paginii» ziarului 
nostru, și-a întrecut toți colegii mai 
vîrstnicl, printr-o săritură de 7,66 m 
— nou record de juniori...

Pe Inserate, la Încheierea concursu
lui, mi-a fost plăcut sâ asist, printre 
sutele de atlețl și antrenori, strlnșl 
sub tribuna acoperită a stadionului, 
la o scurtă ședință tehnică. Dincolo 
de sublinierea performanțelor, am 
apreciat că reprezentanții F.R.A. au 
spus verde in față șl citeva adevă
ruri neplăcute. „Realizările unora, 
meritorii, să nu ne Împiedice să 
vedem că aproximativ 50 la sută 
dintre atleții participant! la concurs 
nu și-au îndeplinit haremurile fixa
te" (Victor Firea, secretar general al 
F.R.A.). „Constatăm că antrenorii 
nu dau suficientă atenție prevenirii 
accidentelor, in special in procesul 
de «încălzire», fapt ce a avut drept 
urmare absența de la concurs a nu 
mai puțin de 18 atlețl din lot" (Ni- 
colae Mărășescu, antrenor federal). 
S-au mai zis șl altele despre reguli 
in pregătire și ordinea strictă care 
trebuie să guverneze procesul per
formanței — ceea ce n-a prea con
venit unora dintre cei prezenți. Con
sider însă că e cit se poate de bine
venită chemarea la seriozitate denli- 
nă cind vine vorba de pregătirea 
bagajelor pentru campionatele euro
pene de la Roma.

V. M.

putea?
finele disputelor, unii în locul Celor
lalți. La manejul de călărie, ca și 
pe pista de carting — sporturi ceva 
mal pretențioase — numeroși copii, 
dar și oameni mai in Virstă, incercau 
emoțiile debutului după ce, la urca
rea in șa ori Înainte de a porni mo
torul miniautomobllelor, primeau 
sfaturile tehnice necesare. Pe o- 
glinda frumosului lac, obișnuitele 
vapoare de pasageri (de „mare 
tonaj") lși Intretăiau calea, fără e- 
venimente de circulație, cu plnzele 
ambarcațiunilor simple ale „Optimiș
tilor", cu zecile de navomodele 
aduse și lansate dc micii (dar pa- 
slonațli) specialiști de la Palatul 
pionierilor.

„PrlmSvhra sportivă în Herăstrău" 
— cum s-a intitulat această manifes
tație tinerească — a Întrunit toate 
atributele reușitei. Am fost în
trebați și punem și noi întrebarea : 
Nu s-ar putea ca astfel de acțiuni 
să se permanentizeze ? La Herăstrău, 
ca de altfel peste tot In parcurile 
de odihnă ori la complexele sportive 
de genul „Voinicelul", „Clreșarii" 
etc., „duminica sportivă" poate fi 
organizată săptâminal, In pâ6... cu 
calendarul. Nu doar o dată pe 
sezon I

1. D.

Turneul ansamblului 
„Lucnica" din R.S. Cehoslovacă

Carnet
cultural

Prezența in Capita
lă, pe scena Sălii Pa
latului. și in inai 
multe localități din 
țară, A ansamblului 
„Lucnica" din R. S. 
Cehoslovacă — prile
juită do Aniversarea a 
29 do ani do la elibe
rarea țării prietene — 
a constituit un eveni
ment artistic deose
bit. înființat tn anii 
democrației populare, 
ansamblul și-a ciști- 
gat un binemeritat 
renume. »itulndu-se 
printre cele mai va
loroase formații de a- 
ccst gen din tară, fai
mă recunoscută și pe 
plan internațional ru 
ocazia nenumăratelor 
turnee efectuate.

Prezență permanen
tă in viata artistică 
din țara prietenă, an
samblul de cintece și 
dansuri „Lucnica" lși 
aduce contribuția la 
valorificarea bogatei 
testro folclorice, in 
mod deosebit din zo
nale și subzonele 
Slovaciei. Cu prilejul 
vizitei In țara noas
tră. artiștii cehoslovaci 
au oferit un spectacol 
cu modalități stilistice 
de exprimare și re

prezentare ucenică e- 
levate, dar, in același 
timp, adine ancorat In 
seva autentică a fol
clorului. La reușita 
Iul și-au adua contri
buția toate componen
tele artistic® ale an
samblului, sub condu
cerea dirijorului coru
lui și directorului ar- 
tislic dr. Ștefan Kll- 
nin, artist emerit, co
regrafului șl regizoru
lui Ștefan Nosal, artist 
emerit, și a dirijorului 
orchestrei Miroslav 
Smld. Succesul de 
pare s-a bucurat spec
tacolul ișl găsește ex
plicația in virtuțile 
Interpreților din for
mațiile de dansuri, 
corală și instrumen
tală. in prezențele so
liștilor dansatori, vo
cali șl instrumentiști.

Formația de dan
suri. compartimentul 
cel mal solicitat și 
mal spectaculos, a cu
cerit. publicul prin 
grația, lirismul și far
mecul său, demon
strate In dansurile 
„Circlanka" și „Dan
sul vălului", prin vi
vacitatea interpreților 
in dansul inspirat din 
insurecția națională 
•lovacă din 1944 „Răs-

La Bistrl{a-Nâsâud s-a dat In folosințe» o nouă școală cu 16 sâll de clasă
Foto : S. Crlitlan

Succese ale popicarilor romani
i Echipa masculină — campioană mondială
i Echipa feminină — medalie de bronz
La Eppelheim (R. F. Germania) 

ș-au încheiat aseară probele pe 
echipe din cadrul celei de-a X-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
popice. Un succes strălucit a obținut 
reorezentativa masculină a României 
(Ilie Băiaș, ÎOsLf Tlsmănaru, Gheor- 
ghe Silvestru, Petre Purje, Iuliu 
Bice și Alexandru Cătineanu), care 
a cucerit medalia de aur și titlul de 
campioană a lumii In disputa cu pu
ternicele echipe ale R. F. Germania 
și Iugoslaviei. Popicarii români au mai 
cîștigat titlul mondial In anul 19(56. 
Cel mai bun rezultat individual din 
echipa noastră l-a obținut Ilie Băiaș 
cu 925 de puncte.

PROGRAMUL INTERNATIONAL AL SAPTÂMINII 
LA FOTBAL

Programul internațional fotbalistic 
al acestei săptămlni este dominat 
de prima „manșă" a finalei „Cupei 
U.E.F.A.", pe care șl-o vor disputa 
echipele Tottenham Hotspur și Feje- 
noord Rotterdam. Partida se va des
fășura miercuri, 22 mai, in Anglia, 
în aceeași zi, pe stadionul „Wem
bley" din Londra, echipa Angliei Va 
intilni selecționata Argentinei. Du- 
mihică, 26 mai, formația Argentinei 
va susține un nou Joc de verificare, 
de data aceasta la Rotterdam, in 
compania echipei Olandei, altă fina
listă a „Cupei mondiale".

ÎN CÎTEVA
TENIS. — Turneul internațional 

de tenis de la Las Vegas (Nevada) 
s-a încheiat cu victoria australianului 
Rod Laver, care l-a întrecut In fi
nală cu 6-2, 6-2 pe americanul 
Marty Riessen. în finala probei de 
dublu, cuplul australian Rod Lavcr- 
Roy Emerson a învins cu 6-7, 6-4, 6-4 
perechea John Newcombe (Austra- 
lia-FreW McMillan (R.S.A.).

★
în primul tur al concursului in

ternațional de tenis de la Bourne
mouth (Anglia) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Sântei (România)— 
Ryan (R.S.A.) 3—6, 9—8, 6—4; Spcar 
(Iugoslavia)—Simpson (Noua Zeelan- 
dâ) 6—2, 3—6, 6—2 ; Barazutti (Ita
lia)—Farrell (Anglia) 6—2, 9—7.

★
La Neapole au luat sfîrșit între

cerile „Cupei federației internațio
nale", competiție de tenis rezervată 
echipelor feminine. Anul acesta, 
trofeul a fost ciștigăt de selecționata 
Australiei, învingătoare cu scorul de 
2-1 in finala susținută In compania 
formației S.U.A.

CICLISM. — Desfășurată pe un 
traseu de munte, între localitățile 
Sokolov și Usti, pe o vreme rece și 
ploioasă, cea de-a 12-a etapă a com
petiției cicliste „Cursa Păcii" a fost 
cișligată de polonezul Stanislaw 
Szozda, care obține a 5-a victorie de 
etapă de la Începutul întrecerii. în
vingătorul a parcurs 158 km în 
3h 42'20", fiind urmat cu același timp 
de Lihaciov și Plkkuus (ambii din 
echipa U.R.S.S.), Labus (Cehoslova
cia), Hartnick (R.D.G.). Dintre cicliș
tii români primul a sosit Nicolae 
Andronache, pe locul 25, cu timpul 
de 3h43'35”. Nicolae David și Teo
dor Vaslle au realizat timpul de 
3h49'57". In clasamentul individual 
conduce Szozda, urmat de Gonscho- 

culațli". cit șl prin di
namismul șl ritmul 
dansurilor haiducești 
șl păstorești.

Formația coralfl. In 
diversele ipostaze în 
care a apărut în spec
tacol — cor mixt, cor 
bărbătesc sau cor de 
femei — a impresio
nat prin acuratețe și 
sensibilitate In inter
pretarea frumoaselor 
cintece populare, din
tre care cele mal ori
ginale „travlce" — 
„La strlnsul finului", 
„Jocuri pe luncă".

Programul prezen
tat. de o remarcabilă 
varietate, a oferit ar
tiștilor posibilitatea 
de a-și releva măies
tria artistică și cali
tățile interpretative. 
Unitar prin concepția 
scenică, prin valoarea 
creațiilor șl prin ni
velul de interpretare, 
spectacolul ansam
blului de cintece și 
dansuri „Lucnica" a 
constituit Încă o ma
nifestare a relațiilor 
de prietenie dintre 
țările și popoarele 
noastre.

Ștefan 
CARAPANCEANU

în competiția feminină, echipa 
României (Cornelia Petrușcă, Elena 
Trandafir, Ana Petrescu, Florlca Ne- 
guțoiu, Elisabeta Szilaghi, Margareta 
Bordei) s-a situat pe locul trei, ciș- 
ligind medalia de bronz.

Iată clasamentele finale : mascu
lin : 1. România 5 299 puncte ; 2. 
R. F. Germania — 5 297 ; 3. Iugo
slavia — 5 285 ; 4. Ungaria — 5 284 ; 
5. Cehoslovacia — 5 012 ; feminin : 1. 
Ungaria — 2 449 puncte ; 2. — R. F. 
Germania — 2 442 ; 3. România — 
2 422 ; 4. Cehoslovacia — 2 411 ; 5.. 
Iugoslavia — 2 339.

în cursul acestei c&ptăminl, mal 
multe localități din Suedia vor găz
dui întrecerile turneului final al 
competiției rezervate juniorilor — 
„Turneul U.E.F.A.", la Care partici
pă și selecționata Româhiei.

Miercuri, 22 mal, se vcfr deschide 
la Edinburgh lucrările congresului 
Uniunii europene de fotbal.

★
Ieri, la Odesa, intr-un meci amical 

de fotbal, selecționata Cehoslovaciei 
a întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) 
formația U.R.S.S. Unicul gol a fost 
înscris în minutul 53 de Nehoda.

RÎNDURi
rek (R.D.G.) la 1'32", Goreîov 
(U.R.S.S.) la 1’54". Pe echipe se 
menține in frunte selecționata Polo
niei. Astăzi se dispută etapa a 13-a, 
Usti—Mlada Boleslav (138 km).

POLO. — Turneul internațional de 
polo pe apă de la Rotterdam a fost 
ciștigăt de echipa Ungariei — 8 
puncte — care a obținut victoria in 
toate cele 4 meciuri susținute. Pe 
locurile următoare s-au clasat echi
pele Spaniei — 5 puncte șl României 
— 5 puncte (golaveraj inferior). In 
ultimele două partide, echipa Româ
niei a învins cu 8-3 selecționata 
Greciei și a terminat la egalitate ; 
3-3 cu echipa Spaniei.

TIR. — Proba do pistol viteză din 
cadrul concursului internațional de 
tir de la Minsk a revenit țintașului 
sovietic Aleksandr Semakln, cu 593 
puncte. Pe locul al doilea s-a clasat 
sportivul român Corneliu Ion. cu 592 
puncte. In proba de pușcă 3X40 do 
focuri, pe primul loc s-a situat Bo
ris Melnik (U.R.S.S.) — 1 139 puncte.

CANOTAJ. — In ziua a doua a 
concursului internațional de canotaj 
academic „Regata Panclarevo", vîs- 
lașele românce au terminat invingă- 
toare in probele de 4 plus 1 și 8 
plus 1. în proba de 2 fără cirmaci, 
ciștigată de Bulgaria, echipajul 
României s-a clasat pe locul secund.

BASCHET. — Echipa masculină 
do baschet a S.U.A., aflată in tur
neu in U.R.S.S., a jucat la Riga cu 
o selecționată a R.S.S. Letone. Bas- 
chetbaliș'.ii americani au obținut vic
toria cu scorul de 88-54 (42-17).

• *In continuarea turneului pe care-1 
Întreprinde in Europa, selecționata 
masculină de baschet a Argentinei a 
jucat La Varese cu reprezentativa 
Italiei. Gazdele au obținut victoria 
cu Scorul de 80-77 (46-35).

„CINTARE ROMÂNIEI 
SOCIALISTE"

Tn cinstea congresului Frontului 
Unității Socialiste, Uniunea scrii
torilor din Republica Socialistă 
România, cu sprijinul Consiliului 
județean Dolj al Frontului Unității 
Socialiste șl nl comitetului jude- 
țein nentru cultură și educație so
cialistă, au organizat, luni seara, 
sub genericul „Clntare României 
socialisto", in sala Centrului de 
șllinte sociale din Craiova, o ș - 
zătoaro literară. Au recitat din ca
petele lor poezii patriotice scriitorii 
Nicolae Dragoș, Virgil Carianopol, 
Ilarie Hlnoveanu, Constantin Nisi- 
pcanu. Șina Dănciulcscu. Ștefan 
Popescu, Gheorghe Istrate, Nccula 
Damian și Mlhal Dutcscu. în În
cheiere. actorul Tudor Gheorghe, 
de La Teatrul Național din Craiova, 
a susținut un recital de balade. 
(N is lor Țuicu).

FARAOANI
- CINCI SECOLE

Pentru cei peste 6 000 de locui
tori al comunei Faraoani (Bacău) 
ultimele zile au prilejuit o 
amplă suită de manifestări con
sacrate împlinirii a 500 de ani 
de la prima atestare documen
tară. Actul datează din 5 apri
lie 1474 și aparține lui Ștefan ccl 
Mare, care, printr-un ispisoc. dă
ruise satul Antilcști din ținutul 
Suceava lui Ion Bulbosea și frate
lui său Miha'i din Faraoani. Eveni
mentul a fost marcat printr-o sesiu
ne jubiliară a consiliului popular co
munal A urmat o sesiune de refe
rate și comunicări pe teme privind 
istoria comunei, dezvoltarea ei eco
nomică și culturală, valorificarea bo
gatelor tradiții folclorice. Programul 
manifestărilor a mai cuprins ver
nisajul unei expoziții de etnogra
fie, o paradă a portului popular, 
spectacole artistice și Întreceri 
sportive. (Gh, Baltă).

JUBILEUL TEATRULUI 
BRAILEAN

înființat in anul 1949, Teatrul 
municipal „Maria Filottl" din 
Brăila a prezentat în cei 25 de. ani 
do existență 188 premiere cu 8 000 
spectacole vizionate de peste 3 mi
lioane spectatori, ceea ce l-a impus 
ca un prodigios și respectat focar 
de cultură.

Aniversarea jubileului teatrului 
brăilean a prilejuit un bogat pro
gram de manifestări, intre- care 
reluarea unor succese din reper
toriul său : „Opinia publică"- de- 
Aurel Baranga, „Adincimi" de 
Constantin Chirită",. „O- fată .im
posibilă" tie' Virgil Stoenescu, ' • 
i.Swanewlt" de;A.- Strindberg. ’De 
âprediere. s-a - bucurat, ..de aseme-- *•>■» 
nea, premiera piesei „Insula", de 
Mihail Sebastian. (Valeriu Sloiu).

„TIMIȘOARA
- ORAȘUL FLORILOR"
La Galeriile de la Bastionul 

Cetății s-a deschis expoziția fila
telică „Timișoara — orașul flori
lor", prilejuită de împlinirea a 
50 de ani de existență a cercului 
filatelic din localitate. Rodind, prin 
intermediul mărcilor poștale și 
cărților poștale maxime, ampla 
paletă florală intilnită in Banat, 
expoziția este un omagiu adtis lo
cuitorilor chașului de po Bega 
pentru proverbiala lor dragoste 
față de frumusețile naturii. (Cezar 
Ioana).

Scenâ din spectacolul Teatrului 
de stat din Oradea cu piesa 
„Singurătatea trâgâtorulul la Ținta" 

de M. Zaclu — V. Rebreanu

O NOUA SECȚIE 
LA MUZEUL COMUNAL
Duminică, la căminul cultural din 

comuna Costești-VilcSa, a avut 
loc un simpozion consacrat sărbă
toririi a 70 de ani de la nașterea 
sculptorului Gheorghe D. Anghel, 
artist al poporului. Comunicările 
prezentate cu acest prilej de nu
meroșii oameni de artă din țară 
prezenți la simpozion au suscitat 
un lărg interes in rîndurile sute
lor de participănți din localitate. 
Tot In dursal zilei de duminică a 
fost inaugurată o nouă secție a 
muzeului comunal, în care sint ex
puse o serie de opere ale sculpto
rului Gheorghe D. Anghel. (Ion 
Stanclu).

„NARCISA D2 AUR"
Pe scena casei de cultură din 

Costcș.i s-a desfășurat, duminică, 
concursul de muzică populară in
titulat : „Narcisa d? aur". Acesta 
a încheiat manifestările politico- 
educative și cUltural-științifice din 
cadrul celei de-a 3-a ediții a 
„Sâptăminii culturale" a orașului 
Costești, desfășurată sub genericul 
„Te slăvim, Românie socialistă". 
(Gh. Cirstea).
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Constituirea Asociației 
de prietenie România-Japonia

Luni a avut loc In
Capitali adunaraa de constituire • 
Asociației de prietenie România— 
Japonia, adunare orișanliatâ de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu «trâtnâlateft. «wb egida 
Frontului VnUAțll Snrlaliate

Au participat Tamara Dnbrin. v|- 
r*nrraedtnte al Frontului Unitlțll 
Sonaliafe. Vasik Gllfa. adjunct al 
ministrului afacerilor extern», Ion 
Dotfu Bălan, vlcenrefodinte al C«n- 
« llulul Culturii r Fducattet fc.-U- 
li’te. Vasllc Ni co Ici o iu, secretar al 
CC. al U.T.C.. reprvsentantl al u- 
nor tnstitutli centrale si orfr.nlraț’i 
obâteltl. Personalități a’e vieții »tiln- 
Uf-.ce. culturale >i artistice, xtariști, 
numeroși invitați.

Au fost present! Masao Kansrawa. 
amba&adnrul Japoniei la Bucuroșii, 
• ' prof, Takeshi Shimura, pref'dln- 
teJe Asociației de prietenie Japonia— 
România.

Lui nd cuvintul In deschidere. 
Andrei Vela. vicepreședinte al 
I.RR.C3., a reliefat faptul ci rela
țiile romAno-japoneae, bazate oe 
Principiile respectării suveranității 
el independentei naționale, neames
tecului în treburile interne. egall- 
tfltii In drepturi fi avântatului nc- 
cloroc. au cunoscut In ultimii ani 
un curs mereu ascendent, contri
buind la instaurarea boar relații noi 
intre statele lumii.

Este o psr’e Ihtefrantâ a politicii 
statului român, a preocupărilor si 
indeaUilor președintelui Nivolrc 
Ce y- «cu — a subliniat vorbitorul 
— <- a dezvolta tot mai intens. c'e 
a ridic* pe noi trepte rclatillt de 
colaborare dintre România si Japo-

Constructorii din

județul Dolj

la înălțime
Muncitorii, injincrii si tehni

cienii din cadrul unităților apar- 
țmlnd Trustului de construcții 
locale Dolj au realizat, de la În
ceputul antxlui pini in prezent, 
peste plan, lucrări * căror va
loare deț>ășeșie 1,5 milioane lei, 
In condițiile cind pianul In a- 
cest an este mai mare eu peste 
20 milioane față de realizările 
anului trecut. In aeeedai peri
oadă productivitatea muncii pe 
cap de salariat u apoht cu 308 
lei fațâ de sarcina stabilită, tar 
cheltuieli la planificata au fcwt 
redus* cu 5,1 la sută.

— Aceste realizări — ne spune 
tovarășul inginer Ion Rotofei, 
directorul Trustului de construc
ții locale Dolj — se datpresc 
măsurilor organizatorice pe care 
le-am luat, cit si sporirii gra
dului de industrializa pe a cons
trucțiilor. Asțfel, folosim cu suc
ces panourile mari ți diafrag
mele din beton realizate in co- 
fraje universale plane cu plan- 
șee ți fațade finiaăte, De aseme
nea, lucrările ta săpăturile de 
fundații de locuințe fi manipu
larea de materiale se execută in 
întregime mecanizat Pini 1a 
sfârșitul anului încă 2 500 de fa
milii se vor muta in case noi. 
Numai în cartierul Cralovița 
Nouă vom da în folosință, în 
acest an, 1 555 apartamente. 
Printre obiectivele mal impor
tante pe care le avem In lucru 
se numără magazinul „Mercur" 
din centrul orașui,ul Craiova, o 
ere»ă si o grădiniță, $1 clădirea 
facultății de electrotehnici din 
cadrul Universității.

Niiîor TUICU 
corespondentul „Sclntell'

ni a, In folosul ambelor popoare, al 
prosperității lor economice $i cultu
rale. în Interesul păcii ei cooperării 
mondiale. în țara noastră este larR 
împărtășită convingerea că prin e- 
forturi comune legăturile de colabo
rare *1 cooperare rom Ano-japonezo 
ar vor adinei sl diversifica neconte
nit. corcrfounrAinr intereselor reci
proce. aprovlerii st dezvoltării rota
țiilor prietenești dintre țările noas
tre. In conformitate cu cele mal no
bile aspirații împărtășite de toate 
popoar. 'e lumii.

Crenron Asociației de prietenie ro
mâno- Inponczâ exprimă profundele 
sentimente de stimă sl considerație 
nutrite do poporul român față de 
poporul Japonez.

Activitatea acestei asociații se va 
desfășura paralel cu cea a Asociației 
de prietenie Japonia—România, care 
a contribuit la a face cunoscută In 
Japonia țara noastră, poporul român, 
realizările obținute de noi în toate 
domeniile.

A fost constituit, apoi, Comitetul 
de conducere al Asociației de prie
tenie româno-Japoneză, al cărui pre
ședinte este acad. loan Ursu. pre- 
5.'dintele Consiliului Național pentru 
Știință si Tehnologie. Vicepreședinți 
au fost desemnați îoslf Egri. recto
rul Institutului politehnic din Galați, 
Titu Georgescu, rectorul Universității 
din Craiova, Ion Morejta, director in 
Ministerul industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unclte și Electrotehnicii, 
Hristache Zâmbet ti, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru desemnarea sa 
In conducerea asociației, acad. loan 
Ursu și-a exprimat convingerea că 
aceasta va depune toate eforturile 
in scopul cunoașterii reciproce, al 
dezvoltării și întăririi pe mal departe 
a legăturilor pe multiple planuri 
dintre cele două țări, in interesul 
cauzei păcii și înțelegerii in lume.

A vorbit, apoi. Masao Kanazawa, 
ambasadorul Japoniei la București, 
care, exprimîndu-și satisfacția pen
tru constituirea Asociației de prie
tenie româno-japoneze, a subliniat 
că, alături de asociația similară ce 
activează in Japonia, va constitui 
un factor important in promovarea 
unor legături din ce In ce mai strin- 
•e intre cele două țări și popoare, 
in toate domeniile de activitate.

Cu acest prilej, prof. Takeshi Shi
mura n transmis un salut celor pre- 
zențl din partea Asociației de priete
nie Japonia—România, aflrmîndu-șl, 
totodată, încrederea că prin consti
tuirea asociației române schimburile 
de valori culturale, cunoașterea re
ciprocă a tradițiilor și succeselor ce
lor două popoare se vor înscrie pe 
coordonate superioare.

Partîclpanțil la adunare au adre
sat o telegramă de salut Asociației 
de prietenie- Japonia—România.

(Agerpres)

FRONTUL
(Urmare din pag. I)

interesele populației, la păstrarea 
avutului obștesc și respectarea le
galității socialiste. Ființează, la ora 
actuală — in toate orașele și comu
nele — peste 35 000 echipe de con
trol obștesc, care antrenează in 
activitatea lor aproape 150 000 de 
muncitori, țărani cooperatori, teh
nicieni, ingineri, economiști, pro
fesori, medici, juriști, gospodine, 

iri. A crescut numărul e- 
cnipelor și a! membrilor lor, a 
crescut și numărul unităților aflate 
in reflectorul obștei — circa 150 000, 
din cele mai diverse sectoare. Fap
tul că tot mai mulțl cetățeni cola
borează direct cu aceste echipe — 
cărora li se adresează cu sesizări 
sau propuneri — dovedește că este 
in continuă creștere și interesul 
pentru această activitate de largă 
popularitate. Odată cu îmbunătă

CONVORBIRI ALE DELEGAȚIEI PARTIDULUI SOCIAl-CREțUN 
(FLAMAND $1 VALONI DIN BELGIA

Delegația Partidului RoclaJ-crrș- 
tln (flamand și valon) din Belgia. 
ca re no vizi tea zâ țara, a avut in 
ziua d? 20 mai a c convorbiri ta 
Consiliul Națfcnal ni Frontului U- 
nitălli Socialiste.

Din partea Partidului «oclM-crcș- 
tln (flamand și valon) au participat : 
Wilfried Martens, președintele Par
tidului aocial-crcștln flamand, Al
bert Parisis, vicepreședinte al Ca
merei Deputat! lor, membru al Co
mitetului dloectortal al P.S.C. valon, 
Ferdinand de Bondt. S'mator, mem
bru al Biroului P.S C. flamand. Paul 
de Keersmackcr. deputat, membru 
al Comitetului directorial. Georges 
Mona rd, deputat, Jose Desmaerts, 
deputat, membru al Comitetului di
rectorial al P.S.C. valon, Albert 
Lemoux, deputat, Genevieve Ryck- 
mans, deputat. Daniel Souris, șef de 
cabinet al P.S.C. valon.

Din partea Consiliului Național al

0 delegație a Partidului Socialist Popular 
din Danemarca a sosit in Capitală

Luni a sosit in Capitală o delega
ție a Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, condusă de Oloe 
Bocrge, membru al Consiliului mu
nicipal Copenhaga, care la invitația 
C.C. al P.C.R. face o vizită de do

CLUJ (Corespondentul „Scln- 
teii“, Al, Murlșan), — Ipsos 
pentru construcții, ipsos medi
cal, pentru ceramică, pentru fa
bricarea cimentului și pentru 
industria chimică, lată citeva 
din sortimentele ce se realizea
ză la fabrica din Aghireșu, 
aparținind de Combinatul pen
tru lianți și materiale refractare 
din Turda. Aflăm că harnicul 
colectiv al acestei unități și-a 
onorat in întregime sarcinile de 
plan pe această perioadă, 
peste prevederi 15 000 
ipsos. Sarcina la export a fost 
depășită cu 34 la sută'. O con
tribuție deosebită la acest suc
ces au adus-o formațiile de lu

dind 
tone

UNITĂȚII SOCIALISTE
țirea activității celor controlați, cu. 
întărirea răspunderii organelor de 
conducere ale acestora și cu spo
rirea exigenței cetățeanului față 
de unitatea care-1 servește, a cres
cut și autoritatea controlului ob
ștesc — instituție de perfecționarea 
căreia se preocupă direct Frontul 
Unității Socialiste.

In sfera de activități a F.U.S. 
sint cuprinse, din ce In ce mai 
Larg, și alte domenii cetățenești 
care reclamau de mult o urmărire 
organizată șl o îndrumare cores
punzătoare. Dacă ar fi să ne refe
rim numai la întrecerea pentru 
buna gospodărire și Înfrumusețare 
a tuturor localităților țării — că
reia Frontul l-a imprimat un suflu 
nou, orientind-o spre acele obiec
tive de cea mal stringentă necesi
tate Și de cel mai larg interes pu
blic — ar fi de-ajuns pentru a 

Frontului Unității Socialisto au luat 
parte : Mihai Ger?, membru su
pleant al Comitatului Executiv, se
cretar al C C. al P.C.R.. secretar al 
Consiliului National al Frontului U- 
nității Socialista. Tamara Dolirln, 
vicepreședinte nl Consiliului Națio
nal, Nicolae Morarii, membru in Bi
roul Executiv, Aurel Vljoli. membru 
In Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste. Nicolae Matei, 
secretar al Consiliului municipal 
București al Frontului Unității So
cialiste. precum șl Ion Coterchi, de
putat In M.A.N.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă priete
nească, delegațiile s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor actuale 
și de perspectivă ale organizațiilor 
pe care le reprezintă, exprimîndu-și 
dorința de a dezvolta in continuare 
legăturile de colaborare și schimbul 
de experiență.

cumentare și schimb de experiență 
in tara noastră.

La soșire, oe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Nicolae Constantin, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., de activiști de partid.

cru conduse de Andrei Iakab și 
Martin Herman.

— Atenția noastră — ne spu
ne inginerul Gavril Deaș, direc
torul fabricii — este îndreptată 
in prezent spre asimilarea in fa
bricație a noi sortimente de 
ipsos. Este in curs de definiti
vare tehnologia de fabricație a 
ipsosului pentru șlefuit geam, in 
colaborare cu Institutul de Cer
cetări și proiectări din ramura 
noastră. Ne preocupă obținerea 
la scară industrială a prefabri
catelor din ipsos — noutate pen
tru industria noastră — cum ar 
fi elemente pentru pereții inte
riori, fîșii de tencuială uscată 
pentru interioare.

exemplifica participarea plenară a 
cetățenilor la traducerea in viață a 
programului Frontului Unității So
cialiste. Dar agenda zilnică de lu
cru a Frontului mai cuprinde preo
cupări privind buna aprovizionare a 
populației, ocrotirea sănătății, apă
rarea mediului înconjurător, viața 
și munca femeilor și a tinerilor, 
activitatea deputaților șl alte do
menii sociale de marc importanță 
pentru națiunea noastră.

Iată de ce, canalizind energiile, 
capacitatea tuturor categoriilor so
ciale de cetățeni — bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — Frontul Unității Socia
liste esle astăzi cea mai largă și 
reprezentativă organizație politică 
din tara noastră. Practic, are 20 
milioane de membri.

Cronica zilei
Delegația comercială din Scoția, 

cdndusă de J. S. M. Taylor, director 
general al firmei Eadie Bros cl com
pany,’care ne vizitează țara, a avut, 
in cursul zilei xic luni. întrevederi la 
Comitetul de Stat al Planificării. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, Ministerul Energici E- 
lectrlce, Ministerul Industriei Meta
lurgice. Ministerul Minelor. Petrolu
lui și Geologiei, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașlnl-Unelte și E- 
loctrotehnicll și Camera, do comerț 
și industrie.

★
I.a magazinul „Muzica" din Capi

tulă a fost inaugurală, luni, Decada 
discului sovietic.

In cadrul expoziției deschise cu 
acest prilej sint prezentate discuri 
cu înregistrări din muzica simfoni
ca, de operă și de. cameră, muzică 
de dans și estradă, cintccc populare, 
in interpretarea unor formații șl so
liști sovietici de renume.

La festivitate au participat Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
compozitorilor, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste șl Consiliului General A.R.L.U.S., 
muzicieni și alți oameni de artă și 
cultură.

Au fost prezenți N. V. Maslenni
kov, ministru consilier la Ambasada 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Președintele Camerei de comerț 

din Izmir, Tekin Cullu, care face o 
vizită in țara noastră in fruntea unei 
delegații economice din Turcia, a 
avut întrevederi cu reprezentanți ai 
conducerii Camerei de comerț și in
dustrie și ai unor întreprinderi de 
comerț exterior.

★
Sub egida Comitetului român de 

istoria și filozofia științei, incepind 
de luni, timp de 2 zile, in Aula A- 
cademiei se desfășoară o sesiune ști
ințifică care dezbate unele aspecte 
ale evoluției științei și tehnicii. Pe 
agenda lucrărilor au fost înscrise mai 
multe comunicări care reflectă pre
ocupările cercetătorilor români de a 
investiga implicațiile descoperirilor 
fizicii moderne asupra filozofiei con
temporane, de a pune in lumină crea
țiile marilor personalități ale cultu
rii românești și universale. O serie 
de expuneri tratează, totodată, pro
bleme referitoare la istoria științe
lor tehnice și agrjcole in România.

★
La magazinul „Romarta" din Ca

pitală a fost inaugurată luni seara o 
expoziție cu vinzare de bunuri de 
consum din Republica Socialistă Ce
hoslovacă. O expoziție similară a 
avut loc in primăvara acestui an la 
Bratislava, in organizarea magazinu
lui „Romarta".

Magazinul „Prior" din Bratislava 
prezintă acum, la București, o gamă 
variată de porțelanuri, țesături, con
fecții. încălțăminte, marochinărie.

La festivitatea inaugurării au par
ticipat Radu Abagiu, adjunct al mi
nistrului comerțului interior, Emil 
Vicen, adjunct al ministrului comer
țului din R.S. Slovacă, membri ai. 
ambasadei și reprezentanței comer
ciale ale R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

* ★
Elevi fruntași la învățătură din 

Austria, Belgia, Bulgaria, C eh oslo va- 
’era? R. D. Germană, R.F. Germania, 
-Mongolia. Pilon ia; Suedia. U.RÎSIS. 
și Romania vor participa la cea de-a 
Vl-a Olimpiadă internațională de 
chimie, ce se va desfășura, între 1 
și 10 iulie, la București.

Participanta se vor întrece la pro
be de specialitate, constind în rezol
varea unor probleme și efectuarea 
lucrărilor de laborator. După con
curs, micii chimiști vor merge în 
excursii, pe interesante itinerare tu- 
risiice din țara noastră. Vor fi or
ganizate, totodată, mese rotunde și 
discuții între profesorii de chimie de 
peste hotare, care ii însoțesc pe elevi, 
și profesori din țara noastră, schim
buri do experiență pe tema progra
melor de studii și a metodelor de 
predare.

Președintele Comisiei centrale de 
coordonare și organizare a Olimpia
dei internaționale de chimie de la 
București este prof. dr. Felicia Cor
nea, prorector al Universității bucu- 
reșiene.

(Agerpres)

ION PAS ~|

căreia 
Încă 

1910, “
organ i- 

Cercului
Mun-

In ziua dc 20 mai a.c. p-a stins 
din vlnțâ Ion Pas, militant dc seamă 
al mișcării muncitorești, vechi mem
bru nl partidului nostru, scriitor șt 
publicist cu o vastă șl valoroasă ac
tivitate, președintele Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Născut la 6 octombrie 1895. la 
București, Intr-o familie de munci
tori, a cunoscut Încă din copilărie 
exploatarea capitaliste. Și-a ciști- 
gat cu greu existența, trăind o tine
rețe zbuciumată ca ucenic și lucră
tor, evocată cu emoție in scrierile 
sale. , , •

Dcbullnd In publlcHUc» la numai 
15 ani, sub numele său real Ioan M. 
Pascu, flcriltorul și militantul revo
luționar de mai 
tirziu avea să se 
afirme de la În
ceput ca apărător 
al lumii celor 
obidiți, fiind con
topit organic cu 
viața, cu durerile 
și bucuriile po
porului. cu aspi
rațiile maselor. 
Condițiile sale 
de viață, setea 
de dreptate, li
bertate și pro
gres social l-au 
călăuzit din fra
gedă tinerețe 
spre mișcarea 
socialistă, in rân
durile căreia a 
intrat încă din 
anul 1910, fiind 
printre 
zatorii 
Tineretului 
citor.

încă din 
face parte 
conducerea 
rului 
mul", 
revistele 
liber". ..Cugetul liber", „Șantier", și 
colaborează, de asemenea, la publi
cații progresiste ca „Lumea nouă", 
„Facla", „Lupta". Imediat după 23 
AugUst 1944 a fost redactor-șaf al o- 
ficiosulul socialist „Libertatea". în 
perioada dintre cele două războaie 
mondiale s-a aflat in conducerea 
comitetelor pentru apărarea deținu- 
ților politici antifasciști, împotriva 
fascismului și războiului, pentru apă
rarea păcii, create din inițiativa 
P.C.R. Condeiul său este prezent ală
turi de al altor numeroși oameni de 
cultură și știință in exprimarea so
lidarității cu lupta Spaniei republi
cane. A făcut de asemenea parte din 
conducerea organizațiilor profesio
nale ale ziariștilor.

După eliberarea României de sub 
dominația fascistă, Ion Pas s-a dedi
cat cu aceeași pasiune pentru împli
nirea idealurilor de democrație și 
progres social, pentru înfăptuirea 
orinduiril socialiste in tara noastră. 
Face parte, între anii 1946—1948, din 
guvernul condus de dr. Petru Groza, 
ca reprezentant al Partidului Social- 
Democrat, deținând funcția de mi
nistru al artelor.

Ca membru in conducerea Parti
dului ȘociaWDemocrat, a militat pen- 
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muncitorești-din țar3 noastră, tpna./’îtoesțr5 tțr militant in
cindu-și contribuția consecventă la * 
realizarea Frontului Unic Muncito
resc, la înfăptuirea deplinei unități 
politice, organizatorice și ideologice 
pe baza marxism-leninismului, a 
clasei muncitoare.

La Congresul de unificare din 1948, 
Ion Pas a fost ales membru al Co-
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în legătură cu organizarea funera
liilor tovarășului Ion Pas s-a insti
tuit o comisie, formată din tovarășii : 
Ștefan Voitec — președintele comi
siei. Nicolae Guină, Ion Popescu- 
Puțuri, Tudor Ionescu, Andrei Vela, 
Laurențiu Fulga. Petre Constantin.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al

mltclulul Central a) Partidului Mun
citoresc Român. Congresele VII . 
11955), VIII tlMOl. IX (IWISI ale 
partidului l-au reales membru al 
Comitetului Central. A îndeplinit, 
<ie asemenea, importante însărcinări 
in aparatul de stat, in organizațiile 
obștești, fiind multă vreme pre
ședinte al Comitetului de radloteto- 
vizlune, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, tar pină In ultimele clipe 
ale vieții președinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. A fost deputat In Ma
rea Adunare Națională intre anii 
I94H—1969 și președinte al Grupului 
român din Uniunea Interparlamen
tară.

Scriitor și memorialist de mare 
autenticitate, au
tor a peste 40 de 
volume ăi 150 de 
traduceri. Ion 
Pas a rămas tot 
timpul credincios 
convingerilor sale, 
clasei 
clasa 
toare.

întreaga sa o- 
peră literară, ca 
și vasta sa acti
vitate publicis
tică denotă pre
zenta neîntrerup
tă a scriitorului 
militant in mijlo
cul societății și 
al oamenilor, al 
marilor proble
me ale istoriei 
poporului. In 
lupta pentru e- 
dificarea 
lismului. 
regăsește in fie
care rind. in-fie
care idee din vo
lumele sale in
trate în patri
moniul literatu
rii române : „Din 

lumea celor obidiți" (1912). „Dru
mul morții" (1922), „Războiul" 
(1922), „Lumea celor necăjiți" 
(1924), „Veșnicul învins" (1925), 
„Zilele vieții tale" (1948—1950 — pa
tru volume), „Carte despre vremuri 
multe" (1963), „întimplări cu Băl- 
cescu" (1962), „Carte despre drumuri 
lungi" (1966), „Prezențe" (1968) ș.a. 
Ion Pas se numără printre epi mai 
cunoscuți autori de cărți pentru co
pii. Intre anii 1913—1916 q colaborat 
la „Revista copiilor și a tinerimii", 
întemeiată de cunoscutul luptător 
democrat C. Gh. Costa-Foru.

Romanul „Lanțuri" (patru volume) 
este opera fundamentală a litera
turii lui Ion Pas. o amplă frescă a 
vieții, luptei și năzuințelor clasei 
muncitoare, ale poporului. în ulti
mii ani au apărut șase volume din 
„Scrieri", ediția definitivă a opere
lor sale.

Titlul de Erou al Muncii Socia
liste, înaltele ordine și medalii oare 
i-au fost conferite au exprimat re
cunoașterea activității sale politice 
și obștești, a abnegației cu care și-a 
îndeplinit funcțiile dc răspundere 
încredințate, a devotamentului 
care și-a slujit țara și poporul.
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lupta pentril înfăptuirea înaltelor 
idealuri de libertate și progres so
cial, un patriot înflăcărat care și-a 
consacrat întreaga sa viață cauzei 
triumfului socialismului în România. 

Figura luminoasă a lui Ion Pas 
va rămâne vie in amintirea oameni
lor muncii din România.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

*
tovarășului Ion Pas va fi depus In 
holul Marii Adunări Naționale.

Pentru a-și lua rămas bun. publi
cul va avea acces miercuri 22 mai 
între orele 9 și 14.

Mitingul de doliu va avea loc In 
aceeași zi la ora 14,00, la Palatul Ma
rii Adunări Naționale.
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„sputnik" Atomul-prieten al naturii
Rzuiita sovietică „Sputnik'1 publici un articol în care se 

analizează rolul atomului in frinarca poluării mediului ambiant șt 
protejarea, naturii. în prezent, in lume funcționează zeci de centrale 
atomoelectrice, dar ele nu acoperă decit 2 la sută ain consumul e- 
lectric. Această cifră va spori de patru ori pină in 1975, pentru a a- 
tingi o țesime in 1980 ți mai mult de jumătate in anul 2o00, potrivit 
curmărilor actuale. Articolul subliniază că acest progres constituie un 
argument in plus in favoarea ideii că poluarea nu constituie o fata
litate, că există posibilități sociale ți tehnice apte să asigure protejarea 
mediului Impotnva acțiunii nefaste a reziduurilor industriale 
dăunătoare.

!n primul rind — se orali 
in articol — trebuie tâ acor
dăm atenție transporturilor pi 
instalațiilor energețlce actuale, 
care produc peste 50 la sută 
din reziduurile ce poluează mediul 
ambiant. Flecare centrală 'electrică 
avind o putere de un milion kilo
wați și funcționlnd pe bază de huilă 
împrăștie zilnic In mediul Înconju
rător 3S2 tone de gaz sulfuros, 60 
tone oxizi exotici și de carbon, zeci 
de tone de cenusâ. Potrivit aprecie
rilor, in anul 2 000 centralele termice 
funcționlnd pe baza cărbunelui, ga
zului și petrolului vor ejecta în at
mosferă zeci șl sute de milioane tone 
de gaz sulfuros și cenușă. Aceasta 
ar putea duce la o poluare globală 
• aerului, depășind de zece or| con
centrarea admisă. Evident, metodele 
de neutralizare șl de utilizare a re
ziduurilor vor fi mai perfecționate, 
dar ele vor necesita resurse consi
derabile, comparabile cu Însuși costul 
centralelor electrice.

în U.R.S.S., exploatarea timp de 
douăzeci de ani a centralelor atomo
electrice a demonstrat că ele «Ini 
absolut inofensive pefitra personalul 
care le exploatează. rit fi pentru 
populația din Vecinătate. Observații
le sistematice Întreprinse h-au re
levat o schimbare sensibili a procen
tului natural de radioactivitate. In 
ee privește centralele âtomoelec- 
trice. emisiunea de substanțe ra
dioactive In atmosferă este de sute 
de ori inferioară normelor recoman
date de comisia internațională pen
tru protecția radiologiei. Principiul 
de bază aplicat Pehtm prote
jarea împotriva reziduurile» ra

dioactive constă in concentrarea lor 
In cantități reduse și in asigurarea 
condițiilor care fac imposibilă con
taminarea mediului înconjurător.

S-a calculat că dacă in anul 2 000 
toate centralele electrice vor fi a- 
tomice, concentrarea substanțelor ra
dioactive din atmosferă va repre
zenta a mia parte din gradul de 
radioactivitate inofensiv admis. Iar 
dacă in viitoarea generație se vor 
construi termocentrale, poluarea at
mosferei terestre va crește de zece 
ori. De zece ori mai mult și de o mi» 
de ori mai puțin ! Iată cifre la car» 
trebuie tâ reflectăm.

Cind se apreciază securitatea noi
lor centrale atomice este necesar 
să se țină seama atit de centrala pro- 
priu-ziSă, cit și de întregul ciclu le
gat de transformarea combustibilului 
nuclear pe care il folosește. In tim
pul acestei transformări se produce, 
de fapt, cea mai mare parte din de- 
șeurlle radioactive atit gazoase, cit 
și lichide. Soluțiile radioactive sint 
concentrate prin evaporare in volu
me cit mai mici și Îngropate in re
cipiente speciale, de mare capacita
te. Ace istă metodă, considerată su
ficient de sigură, este aplicată de 
toate țările ce dispun de uzine pen
tru transformarea combustibilului nu
clear. Pentru a reduce volumul de
șeurilor lichide extrem de active și 
a mări gradul de siguranță a depo
zitării lor subterane, acestea 61nt 
transformate In corpuri Bolide. Ele 
sint amestecate, de pildă, cu beton, 
care este ușor de îngropat Se mai 
aplică și alte procedee, cum ar ti, 
de pildă, vitrificarea.

Criticii» cel» mai fr»cventa împo

triva centralelor nucleare se referă 
la primejdia pe care o prezintă ac
cidentele ce pot interveni la aceste 
centrale electrice : distrugerea pile
lor sau a altor echipamente. In apă
rarea energiei nucleare se poate a- 
duce argumentul că, odată cu naș
terea ei. a fost creată o ramură spe
cială a științei și tehnicii, care -se 
ocupă de problemele securității. Se 
poate afirma cu certitudine că este 
pe deplin realizabilă exploatarea 
centralelor atomice care să asigure 
securitatea deplină a mediului am
biant și a omului.

Pe scară internațională se acțio
nează, de asemenea, împotriva emi
siunilor de deșeuri, chiar dacă ele 
prezintă o radioactivitate redusă. 
Căci unele țâri nu respectă regu
lile cele mai elementare, deversind 
reziduuri nepurificate in mări și 
oceane. Probabil că, in prezent, a- 
ceste reziduuri nu reprezintă o pri
mejdie deosebită, dar mai tirziu. dată 
fiind dezvoltarea rapidă a energiei 
nucleare, volumul deșeurilor radio
active va atinge proporții amenin
țătoare.

Se impune ca energia nucleară sâ 
acționeze pretutindeni in mod pozi
tiv. Treptat, atomul devine cel mai 
bun prieten al naturii, ținîncj sea
ma de faptul că procesele care se 
produc in pilele atomice nu nece
sită oxigen. Or, in centralele termice 
obișnuite el este absolut necesar 
pentru combustia cărbunelui, petro
lului sau gazului, ceea ce duce la 
sărăcirea atmosferei ih oxigen șl la 
emiterea de oxizi dăunători.

Aprovizionarea cu combustibil a 
centralelor electrice obișnuite nece
sită o cantitate enormă de mijloace 
de transport. In ce privește com
bustibilul nuclear, transportarea sa 
nu pretinde cheltuieli prea mari. Din 
această cauză el este accesibil cen
tralelor atomice situate in orice re
giune a globului, chiar acolo unde 
lipsesc sursele naturale de energie.

Energia atomică este o consecință 
inevitabilă a progresului tehnic, iar 
dezvoltarea sa va fi rapidă și irever
sibilă.

Poate cea mai frapantă impresie 
din Congo esle permanenta și nemăr
ginita îngemănare dintre pămint și 
apă. In această simbioză, fluviul iși 
impune intiietatea : el este viu. iși 
mină continuu, implacabil, puhoiul 
de ape către ocean, in timp ce pă- 
mintul, care ii dăruiește generos al
bia, a rămas același, cum l-au mo
delat erele geologice. Fluviul acesta 
ce poartă, de fapt, două nume, po 
care le-a împrumutat și țărilor ri
verane — Zair și Congo — pare o 
fantastică și imensă caracatiță, cu 
tentacule întinse pe un teritoriu e- 
chivalent cu mal mult de o treime 
din supra £a la Europe i.

Cind sosești in Congo, înainte chiar 
de a ateriza pe aeroportul Maya 
Maya și înainte de a simți respirația 
fierbinte a Africii, zărești panglica 
fluviului. Este greoi, mătăhălos, im
perturbabil, abia increțindu-și fața 
cu reflexe roșcate. învăluit parcă de 
toate misterele ce sălășluiesc in pă
durile virgine de unde-și adună pu
terile. 11 regăsești apoi gemind în
spumat, zbătindu-se din cataractă in 
cataractă, in aval de capitală, sau ii 
simți prezența — prin sulele de nrii 
de brațe, cele mai multe netrecute 
Încă pe nici o hartă — in nord, unde 
savana se intilnește cu jungla.

In zori, înainte ca picla tulbure a 
dimineții să fie împrăștiată de săge
țile incandescente ale soarelui, atit de 
generos aici la Ecuator, obrazul som
noros al apei este mingiiat de piro
gile suple și lungi ale pescarilor. Ei 
sint primii care inaugurează ziua de 
muncă. Așa este aici la Fort Rousset, 
așazare înălțată pe rîul Kouyou, unul 
dintre numeroșii afluenți ai flu
viului. Cind „Land Rover“-ul, care 
avea să ne ducă pină La Makoua. iși 
aștepta rindul să treacă pe celălalt 
mal cu bacul, pescarii se intorceau 
de La muncă cu pirogile încărcate de 
roadele apei. Deși obosiți, cu obrajii 
trași, erau veseli, cintau, iar jungla 
din preajmă le repeta melodia ca 
din mii de orgi nevăzute.

Drumul pe care apucăm este parcă 
săpat in pereți de stincă. Numai că 
in locul granitului este jungla — o 
fantastică feerie vegetală unde totul 
crește de-a valma, copaci, tufișuri, 
ierburi, bambus, un hățiș de liane 
care se cațără pină in creștetul 
pădurii.

La intervale mari trecem prin cite 
un luminiș unde oamenii și-au înăl
țat colibe și case. Din aceste locuri 
poți constata că și „infernul verde" 
din preajmă pare a fi dominat de 
anumite legi, în virtutea cărora ve
getația se orinduiește in etaje. Pri
mul 11 formează Ierburile și tufișurile 

înalte de 6—7 metri. Urmează apoi 
copacii .gicrmali" de circa 30 de me
tri, iar deasupra tuturor tronează se
meți arborii de esență prețioasă, mai 
rari, dar care ating înălțimi de 
50—60 de metri.

Orele sint lungi, într-o căldură 
grea de plumb, aerul este umed și 
încins, cămașa se lipește de corp.' 
Concertul pădurii este o gigantică 
improvizație, avind ca fundal „corul" 
nenumăratelor vietăți ascunse, prin 
mlaștini — întrerupt, cind nici nu te 
aștepți, de țipete ascuțite de păsări, 
de urletul strident al maimuțelor 

Soarele artificial 

hi Maboundou 
însemnări de călătorie din Republica Populară Congo

sau răgetele unui animal atacat Un
deva in desișuri.

— Cum reușesc să trăiască in 
aceste păduri pigmeii ?, îl intreb pe 
însoțitorul congolez.

— Cind îi cunoști legile, și pigmeii 
le cunosc mai bine decit oricine, 
jungla devine mai primitoare. Oa
menii aceștia sint de cind se știu 
„ai pădurii", se simt în ea ca peștele 
in apă.

Pigmeii sint pomeniți îneă din 
antichitate, ca o curiozitate a natu
rii. La prima vedere, el nu se deo
sebesc de semenii lor, statura nu 
pare deloc liliputană. Adevărat, sint 
ceva mai scunzi — cam 1,50 m — dar 
in general locuitorii din Congo sint 
doar cu puțin mai inalți decit pig
meii.

Pentru pigmei cel mai teribil-duș
man parc a fi soarele : fac repede 
insolațic. Probabil că de aceea nu se 
lasă ușor convinși să părăsească um
bra veșnică a junglei. Pădurea le 
asigura hrana, casa. Sint puțin pre
tențioși. Se hrănesc cu plăcere cu 
rădăcini, fructe, niște furnici albe, 
socotind ouăle acestora o delicatesă. 
Pigmeii nu-șl fac niciodată provizii. 
Setea și-o astimpără cu sucul proas
păt extras dintr-o liană țepoasă ce 
înmagazinează apa de ploaie. 

între bărbați șl femei există o anu
mită diviziune a muncii : primii se 
ocupă cu vinatul — îndeletnicire 
pentru care dovedesc o mare înde- 
minare, iar femeilor le revine pes
cuitul și culesul. Fiind o populație 
nomadă, locuiesc în colibe simple, fă
cute din crengi și frunze. Pigmeii ies 
adeseori la liziera pădurii, pentru 
a-și completa proviziile din cimpu- 
rile cultivate în jurul satelor. Nu au 
cituși de puțin simțul proprietății. 
Deși se desprind cu greu de pădure, 
mediul lor natural. în ultimele de
cenii tot mai mulți au început să 

abandoneze modul de trai ancestral. 
Această tendință este mult ajutată 
de faptul că prin mijlocul pădurilor 
se construiesc drumuri.

Dacă va continua ritmul actual de 
exploatare forestieră, in două-trei de
cenii, apreciază specialiștii, vor dis
părea arborii de esență prețioasă și, 
odată cu ei, întinse suprafețe acope
rite în prezent de o vegetație abun
dentă. Se va restrlnge astfel simți
tor aria de mișcare a pigmeilor. Pig
meii au dovedit insă că sint adapta
bili noilor condiții și autoritățile con
sideră că ei se vor putea integra fe
lului de viată al restului locuitorilor, 
care încep să cunoască tot mal în
deaproape binefacerile civilizației 
moderne.

De acest lucru am putut să ne 
convingem, In timpul popasului la 
Makoua, localitate puternic ancora
tă in procesul dezvoltării economice 
șl culturale pe care-1 cunosc multe 
din așezările congoleze. între hăți
șurile întunecoase ale junglei șl ase
menea așezări, dincolo de distanțele 
geografice, există o adevărată etanâ 
istorică, pe care șl locuitorii pădu
rilor ancestrale o vor parcurge pro
babil în nu prea multă vreme.

Dar și așa pădurea și mai ales 
Împrejurimile nu mal sint ca pe 

vremea lui Livingstone și Stan
ley, nu mai seamănă nici mă
car cu cele înfățișate mai re
cent de Mihai Tican-Rumano, 
călătorul român. O ilustrează pe de
plin traseul celor 80 de km Ia capătul 
cărora se află două așezări intinse, 
Fort Rousset și Makoua, care, pe 
lingă lumină electrică, au multe din 
atributele de astăzi ale civilizației. 
Țara prietenă cunoașie un ritm de 
dezvoltare nemaiintilnit in istoria sa.

...Arcul voltaic al aparatului de su
dură sfiriie, împrăștiind scintei și o 
lumină violetă, palidă, ce se pierde 
în irizările cerului ecuatorial. Cu un 
gest degajat, profesional. Maboundou. 
un tinăr bine legat, impinge masca 
de protecție spre creștet, ciocănește 
apoi pojghița încinsă, indepărtind 
zgura. Profit de această mică j»auză.

— Lucrezi de mult ca sudor ?
— O, nu. doar de patru luni. M-am 

calificat aici pe șantier — adaugă el 
vădit satisfăcut. Ai mei — se referă 
cu siguranță la cei din satul său si
tuat undeva pe șoseaua ce duce spre 
Brazzaville — nici nu-și pot imagina 
că miinile mele — și-mi arată două 
palme zdravene — lucrează cu un 
soare care topește fierul.

într-adevăr. sudura este o îndelet
nicire nouă pentru mulțl tineri din 
Congo. A apărut odată cu șantierele. 
Cel de aici, de lingă Pointe Noire, 
pe malul oceanului, va deveni o ra
finărie de petrol, care va prelucra 
„aurul negru" extras la vreo 20 de 
km, in largul coastelor.

în exoticul peisaj al Congoulul au 
apărut in ultimul deceniu elemente 
inedite : circa 40 de fabrici șl tlzine, 
adăugîndu-se celor citeva construite 
anterior. Odată cu ele. oamenii de 
pe aceste meleaguri au învățat noi 
meserii, detașamentul muncitorilor 
s-a transformat în clasă de sine stă
tătoare, care iși afirmă personalita
tea distinctă. Odată cu fabricile și 
uzinele, in Congo cresc, așadar, oa
meni noi, cu noi idealuri. Maboun
dou a învățat deci nu numai o me
serie, ci un nou mod de viată, iar 
ca el Sint sute șl sute de tineri răs- 
pinditi in toată țara.

Am vizitat la Brazzaville un alt 
șantier — cel al fabricii de țesături 
sintetice care se construiește in cola
borare cu țara noastră. In timp c< 
priveam cum lucrau îmoreună. cot 
la cot. români și con«ole?i. aud un 
glas venind de pe o schelă :

— Meșter, bine strlnge ?...
întorc capul : un tinăr- cu chipul 

d? abanos, cu o chele In mină. în
vățase' nu numai să lucreze, ci și 
citeva cuvinte românești...

Augustin BUMBAC*
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Excclcn(ci Sale
Domnului VALERY GISCARD D'ESTAING

Președintele Republicii Franceze

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
R p . , Franceze am deosebita plăcere să transmit Excelențe» Voastre, 
in numele Conciliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste 
R rnjTiia ii poporului român și r1 meu personal, cordiale felicitări lm- 

•nâ cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.’ de 
r- in îndeplinirea misiunii dumneavoastră de mare răspundere, iar 
arului francez multă prosperitate și bunăstare.
Pâstrind o plăcută amintire a tntilnlrilor și convorbirilor pe care 

le-am avut cu dumneavoastră ln mal multe împrejurări, apreciind apor-
. u imneavonslră personal ia extinderea din ultimul timp a ranorturt- 

1 < româno-franceze. îmi exprim încrederea că dialogul și conlucrarea nintie nni vnr r/vnHrmn »s e» -j »____ • . . ... _
căni și 
Franța,

Intri 
Iul.

6t, Șl ln alte domem! dintre Republica Socialistă România șl Re-
r "1 trance-..I se vor adinei pe mai departe, în folosul noastre i.1 -—: j—*< •
r p.'. u) păcii generale. - ----

pre

P<

■o.nstră personal ia extinderea din ultimul timp a raporturi-

noi vor continua să se dezvolte și în viitor. în interesul intenslfi- 
l-rulni relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și 
al păcii șl securității Internaționale.

< pnpo irele si Urile noastre s-au statornicit, de-a lungul timpu- 
'•Katiiri tradiționale de prietenie. <timd reciprocă și colaborare fruc-

Am convingerea că relațiile politice, economice, culturale tehnlco- 
ice s! în alte domenii dintre Republica Socialistă România $1 Re- 
» ij rancese vor adinei pe mai departe. în folosul națiunilor 

in ntrrrsul^ cauzei destinderii, securității și cooperării In Eu-

NICOLAE CEAUȘESCU 
rrc,edintele Republicii Socialist, 

România

ÎN URMA CELUI DE AL DOILEA

TUR DE SCRUTIN

Valery Giscard d’Estaing 
ales președinte al Franței

® Cele mai strînse rezultate din istoria Franței 
° Primele declarații dupâ alegeri

Cnnhrmlnd previziunile și son
dajele anterioare, cel de-al doilea 
tur de scrutin pentru desemnarea 
noului președinte al Franței a avut 
o desfășurare care a-a soldat cu re
zultate extrem de strinse. Victoria 
a fost decisă de cele aproximativ 
300 000 de voturi obținute în piu» 
de Valery Giscard d'Estaing.

I Itimul comunicat difuzat de mi
nisterul de interne al Franței In
dică următoarele rezultate defini
ți'e: VALERY GISCARD DES- 
TAING, lider al republicanilor in
dependenți. ministru al economiei 
și finanțelor, susținut de majorita
tea guvernamentală, a obținui 
13 393 413 voturi, respectiv 50.80 
la sută. iar FRANCOIS MTTTE- 
RAND, prim secretar al Partidului 
Socialist Francez, candidat comun 
al forțelor de stingă, a totalizat 
12 975 622 voturi, adică 49,19 la sută.

Observatorii politici din capitala 
Franței subliniază printre trăsătu
rile pregnante înregistrate la al 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale participarea masivă 
la vot — 87,37 la sută din totalita
tea alegătorilor Înscriși — cifră 
care depășește toate celelalte con
sultări electorale din perioada ce
lei de-a cincea republici, precum șl 
progresul obținut de candidatul stln- 
gil, „cel mai important succes obți
nut de Uniunea Populară" — după 
cum scrie ziarul „L'Humanită". Prin 
acest rezultat, ideea unității forma
țiunilor politice ale stingi! și-a do
vedit din plin vitalitatea.

După anunțarea rezultatelor, noul 
președinte al Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, a declarat : 
„Adresez un salut foarte cordial con
curentului meu mai puțin norocos, 
care are un rol de Jucat in politica 
franceză actualA ji viitoare... Am 
infelc» in aceastd campanie cd do
riți o schimbare. O schimbare poli
tică, economică și jociald. Nu veți 
fi dezamăgiți, intrucit voi conduce 
această schimbare împreună cu 
voi. Știu că din această zi începe 
o eră nouă in politica franceză, o 
eră dc intinerirc ți de schimbare 
a Franței".

La rindul său, Franșois Mitterand 
a declarat ; „Sufragiul universal 
este legea noastră, decizia sa se 
impune tuturor. Doresc noului 
președinte al republicii să-și înde
plinească misiunea păstrlnd tot 
ceea ce este esențial pentru comu
nitatea noastră națională". Mulțu
mind celor care i-au acordat votul, 
el a afirmat că prin acest scrutin 
„a fost înfăptuită cea mai mare 
uniune din istoria noastră contem
porană in jurul idealurilor stingii..."

Luni la amiază, Giscard d’Estaing 
A avut o Întrevedere cu președin
tele interimar, Alain Pohcr. La 
Sfirșitul convorbirii, noul președin
te a anunțat că solemnitatea în
vestiturii va avea loc la 27 mai, 
iar la 29 mai va prezida noul gu
vern în —-- ■
siliu.

prima

Paul
Parii-

«a ședință de con-

DIACONESCU

Tovarășul Todor Jivkov a primit 
pe ministrul afacerilor externe

al României
SOFIA 20 — (Corespondentă de la 

C. Am:,, iței) Tovarășul Todor Jiv
kov. prim secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei. George Macovescu. care se 
află într-o vizită oficială de priete
nie In Bulgaria.

Cu acest prilej, ministrul romAn a 
transmis din partea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un călduros salut șl urări 
dc sănătate tovarășului Todor Jivkov 
»i de noi succese poporului frate 
bulgar in opera de construire a so
cialismului. Mulțumind călduros, to
varășul Todor Jivkov a transmis. In 
rindul său. tovarășului Nicolno 
Ceaușescu multă sănătate si fericire, 
iar ponorului român urări de noi suc
cese In onera dc construire a socie
tății socialisto multilateral dezvoltate.

Tovarășul Todor Jivkov l-n reținut 
pe ministrul afacerilor externe al 
României la dejun.

La dejun, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au luat parte Jivko Jivkov. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă de colaborare economică și 
tehnico-știintifică bulgaro-română. 
Pctar Danailov, ministrul energeticii, 
Ghcorghi Pavlov, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
■lte persoane oficiale.

In acerași zl. ministrul romAn........... ..........  R 
fost primii de Stanko Todorov, pre- 
ș (lintclc Consiliului de Miniștri r1 
R.P. Bulgari;».

La ambele primiri au fost pre- 
zenți Petăr Mladenov. ministrul ata
curilor externe al Bulgariei. Spas 
Gospodov. ambasadorul Bulgariei la 
București, și Trofln Simcdrea, am
basadorul Romftniei la Sofia.

După-aminză, ministrul afacerilor 
externe al Romfinlci a făcut o vi
zită tn orașul Plovdiv, undo a avut 
o înlîlnlre cu Draja Vilceva, prim-sc- 
cretar nl Comitetului județean Plov
div al P.C.B., șl nlțl reprezentanți ni 
conducerii locale de partid și de stat.

MARIO SOARES:

Ministrul portughez al afacerilor 
externe, Mario Soares, a anunțat că 
Portugalia dorește să stabilească 
relații diplomatice cu toate țările. 
„Acum — a declarat el — putem fi 
nuntiri că sintem portughezi și vom 
putea intra cu fruntea sus la O.N.U., 
U.N.E.S.C.O. șl In celelalte organi
zații internaționale". „Vom face un 
marc pas Înainte — acela de a sta-

ORIENTUL APROPIAT
o Sesiunea Consiliului Apărării al Ligii Arabe © Re' 
uniunea liderilor organizațiilor palestinene • Intreve 

derile secretarului de stat al S.U.A.
CAIRO 20 (Agerpres). — în ca

pitala Egiptului a început, luni, se
siunea Consiliului Apărării al Ligii 
Arabe, la care participă miniștri de 
externe și ai apărării din cele 20 de 
țări membre ale organizației. Potri
vit agențiilor arabe de informații, 
reuniunea este consacrată, in special, 
examinării situației actuale din Ori
entul Apropiat. în lumina mutațiilor 
survenite in ultimele săptămîni, pre
cum si studierii mijloacelor de na
tură să ducă la dezvoltarea coope
rării dintre țările arabe in domeniile 
economic șl militar.

★
în capitala libaneză a avut loc o 

reuniune la care au participat liderii 
n șapte organizații palestinene. Reu
niunea a fost consacrată consolidării 
unității palestinene și asigurării suc
cesului Congresului Național Pales- 
tinean, ale cărui lucrări vor începe la 
1 iunie, la Cairo.

★
TEL AVIV. — Discuțiile purtate 

duminică de H. Kissinger cu grupul 
de negociatori israelieni aU fost con
sacrate examinării unor aspecte con
crete, cum ar fi demarcarea liniei de 
separare și alte probleme privind 
dezangajarea forțelor pe înălțimile 
Golan. După convorbiri, ministrul is- 
raelian al informațiilor a declarat că 
atitudinea Israelului față de ultime-

le propuneri prezentate de mediato
rul american este foarte favorabilă. 
Secretarul de stat al S.U.A. va stabili, 
în această săptămină. contacte zilnice 
la Darpasc și Tel Aviv pentru a fi
naliza o seric de amănunte ale acor
dului de dezangajare a forțelor si
riene și israeliene.

★
Secretarul de Stat al S.U.A. a 

conferit cu președintele sirian, Hafez 
AI Assad, in legătură cu stabilirea 
unei linii de Încetare a focului.

★
După cum anunță surse 

din Damasc și Tel Aviv, luni 
avut loc noi Incidente 
israeliene.

oficiale 
au 

siriano-

Canalul Suez va fi redeschis 
în martie 1975

Canalul Suez va fi redeschis pen
tru navigație In luna martie 1975, 
după încheierea operațiunilor de cu
rățire, a anunțat Ahmed Mansur, 
președintele Administrației canalului. 
El a declarat că operațiunile de dra
gare a minelor și materialelor explo
zibile acumulate după 1967 se des
fășoară sub controlul deplin al E- 
giptului șl se bucură de participarea 
britanică și americană, care asigură 
asistenta tehnică.

SESIUNEA
CONSILIULUI F.D.I.F.

VARȘOVIA 20 (Coresponden
ță de la Gh. Clobanu). 
s-au deschis lucrările 
de-a XlX-a sesiuni a Consiliu
lui Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor la. care 
participă delegații ale organiza
țiilor de femei rcprczcntind 97 
dc țări. Delegația Consiliului 
Național al Femeilor din Repu
blica Socialistă România este 
condusă do tovarășa Lina. Cio
banii, președinta consiliului.

Pe agenda de lucru a sesiu
nii. care va dura patru zile, se 
află Înscrise o serie dc proble
me legate de pregătirile pentru 
Anul internațional nl femeii — 
proclamat de O.N.U, in 197.1 
— șl Congresul mondial al fe
meilor.

tă
cu 

statele
bili relații diplomatice cu toate 
rile, cu Uniunea Sovietică, 
China populară șl cu toate 
arabo șl africane care pînă acum nu 
doreau acest lucru".

★
Ministrul coordonării economice in

ternaționale. Antonio de Almeida 
Santos, a plecat spre Angola și Mo- 
zambic intr-o vizită de șase zile. El 
a declarat presei că a primit o mi
siune specială de studiere a situației 
din aceste teritorii, „pentru a cu
noaște punctul de vedere al popu? 
lației locale asupra viitorului ei".

A. Thomaz ș! M. Caetano — 
exilați în Brazilia

LISABONA 20 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint guvernamental a 
anunțat, la Lisabona, că Junta sal
vării naționale a hotărit ca fostul 
președinte al Portugaliei, Americo 
Thomaz, și fostul premier, Marcelo 
Caetano, să părăsească insula Ma
deira pentru a pleca in Brazilia.

Primul secretar al Ambasadei 
Braziliei la Lisabona a declarat că 
guvernul său a acceptat să acorde 
azil politic lui Americo Thomaz șl 
Marcelo Caetano, 
doi să se abțLnă 
tate politică sau

cu condiția ca cei 
de la orice activl- 
declarație publică.

Președintele Tito despre preocupările
actuale ale II. C. I

BELGRAD (Corespondență de la 
S. Morcovescu). — Președintele Ioslp 
Broz Tito a acordat săptăminalulul 
Iugoslav „Komunlst" un interviu. 
Vorbind despre bilanțul cu care se 
prezintă U.C.I. la Congresul al X-lea, 
președintele Tlto a «arătat că au fost 
înfăptuite principalele sarcini asuma
te la Congresul al IX-lca s-a con
solidat unitatea polltico-ideologică, 
au crescut mobilitatea șl capacitatea 
de acțiune a membrilor, organizații
lor șl organelor de conducere ale 
U.C.I., care șl-a confirmat capaci
tatea de a conduce societatea In ac
tuala clapă a revoluției, a fost de
monstrat faptul că principiul centra
lismului democratic este temelia or
ganizatorică necesară a partidului, 
condiția eficienței în lunta revoluțio
nară și. făurirea relațiilor socialiste 
de auloconducerc. U C.I. se prezintă 
la congres cu o componență sensibil 
schifribată, In ea crește numărul 
muncitorilor, U.C.I. fiind avangarda 
clasei muncitoare. La Congresul al 
X-lea, U.C.I. lși va asuma noi sar
cini in orientarea dezvoltării socia
le, fiind capabilă să-și asume aceas
tă răspundere istorică. Ea este răs
punzătoare pentru transpunerea con-

secvență in viață a noului sistem 
constituțional. Pe plan economic, se 
vor urmări perfecționarea relațiilor 
socialiste, creșterea productivității, 
creș.erca nivelului de trai al oame
nilor muncii, dezvoltarea armonioa
să a tuturor zonelor țării și întărirea 
pozițiilor sale economice pe plan 
mondial, înfăptuirea principiului re
tribuției după rezultatele muncii.

Abordind problemele Internaționa
le, președintele Tito a subliniat că, 
In etapa actuală, țările și popoarele 
năzuiesc tot mai mult spre indepen
dență și dezvoltarea autonomă. El 
a relevat Întărirea forțelor care lup
tă pentru pace și progres și pentru 
colaborare internațională egală In 
drepturi, precum ?1 rolul Iugoslaviei 
și al U.C.I. In cadrul acestei lupte. 
Socialismul se afirmă tot mai mult 
ca un proces mondial, ale cărui for
me șl căi slnt diferite, in funcție do 
condițiile sociale și istorice și de po
sibilitățile materiale ale diferitelor 
țari. In același context, el a spus că. 
în prezent, nici o problemă interna
țională majoră nu poate fi rezolvată 
cu succes fără participarea activă șl 
angajată a țărilor nealiniate și a ță
rilor în curs de dezvoltare.

NEW YORK TIMES:

S.U.A. își vor 
retrage trupele 

din Taiwan
WASHINGTON (Corespondență de 

la C. Alexandroaie). — „The New 
York Times" anunță că în vara sau 
toamna anului curent Statele Unite 
vor Începe retragerea forțelor lor 
militare aeriene din insula Taiwan. 

. „S.U.A. — scrie ziarul — doresc să 
înceapă retragerea acestor unități 
militare cit mai' devreme, in timp 
ce guvernul din Taiwan vrea să a- 
mlne cit mai mult timp posibil re
tragerea lor".

O oficialitate americană a decla
rat că ..avioanele militare care au 
fost trimise in Taiwan pentru a par
ticipa la acțiunile militare ale S.U.A. 
în Indochina trebuie scoase din 
Insulă pentru a Înlătura rămășițele 
războiului" dus în această zonă.

Statele Unite mențin în prezent 
în Taiwan circa 5 000 militari, față 
de 10 000. citi erau pe timpul inter
venției In Indochina.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
Ministrul român 81 lndu*’ 

triei construcțiilor de mașini grele, 
I. Avram, C3re se află în vizită în 
U.R.S.S., a fost primit de M.A. Le- 
seciko și I.V. Arhipov, vicepreșe
dinți al Consiliului de Miniștri. Au 
fost discutate probleme ale dezvol
tării colaborării, specializării și coo
perării în domeniul construcțiilor 
de mașini, in perioada 1976—1980, 
precum și probleme ale livrărilor 
reciproce de mașini și utilaje.

română a avut o intilnirp prieteneas
că cu membri ai conducerii orga
nizației de tineret din municipiul 
Ș-anhal, in cursul căreia s-a făcut 
un schimț) de vederi asupra muncii 
de educare revoluționară a tinere
tului și dezvoltării continue a rela
țiilor de prietenie și solidaritate a 
tineretului din cele două țări.

DE

O SA RECONSTITUIM 
COPILĂRIA OMENIRII. 
In inima unei păduri seculare, 
un grup de oameni de știință 
de la Universitatea din Brno 
duc o viață de sălbatici, con- 
semnind recorduri precum do- 
borirea In doar 7 minute cu 
topor de piatră a unui trunchi 
cu diametrul de 15 cm! La Lon
dra. oameni la fel de invățațl 
pregătesc mincăruri despre care 
susțin că ar fi constituit marile 
delicatese ale epocii de piatră 
și... le și mănincă. In Danemar
ca se lucrează cu sirs la con
struirea unei case aidoma celor 
din eooca glaciatiunilor. apoi e 
incendiată, pentru ca șase luni 
mai tirziu aceiași constructori 
să înceapă lucrări de „degaja
re" a ruinelor și să se bucure 
ca de o descoperire originală. 
Aceste acțiuni ciudate nu sint 
nicidecum dovezi de excentrici
tate sau snobism — ci încercări 
științifice de „reanimare" a 
preistoriei, pe scurt, arheologi» 
experimentală.

★
Al 20-lea președinte al Franței 

și al treilea președinte al celei 
de-a cincca republici, Valery Gis
card d’Estaing, este in virstă 
48 de ani, fiind unul din cei 
tineri șefi de stat din lume, 
născut la 2 februarie 1926, la 
blenz (R.F. Germania), unde tatăl 
său erercita funcția de director al 
finanțelor în Înaltul Comisariat 
francez din Renania. Studiază la 
Școala Politehnică și la Școala Na
țională de Administrație. Ca mem
bru al rezistenței studențești îm
potriva fascismului, ta parte. in 
1944, ca voluntar, la campania 
franceză din Germania și obține 
„Crucea de război". După termina
rea studiilor in 1952, lucrează in 
cadrul Ministerului Economiei și

de 
mai

★

Finanțelor, iar 
pentru prima ___ , ........ ______
Națională ca deputat de Clermont- 
Ferrand. In 1958, Giscard d'Estaing 
este desemnat secretar de stat la 
Ministerul Economiei și Finanțe
lor, pentru ca, in 1962, să fie nu
mit titular al acestui minister. In 
1966 părăsește guvernul și devine 
In mod oficial liderul fracțiunii 
majoritare a republicanilor inde
pendenți, fracțiune care se va con
stitui, curind, intr-un partid po
litic sub denumirea „Federația Na
țională a Republicanilor Indepen
denți". In 1969 revine la condu
cerea Ministerului Economiei și Fi
nanțelor, portofoliu pe care l-'a 
menținut pînă la alegerea sa in 
funcția supremă « Franței.

in 1956 este ales, 
dată, in Adunarea

La Ostrava lncheial »<*- 
crările celei de-a 44-a ședințe a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pentru 
construcția de mașini grele. Au fost 
stabilite ....................... '
buie la 
vederea 
tinuare. 
produse 
mașini ;__ _______ _ ____ ......
găsirii de noi posibilități pentru dez
voltarea colaborării în vederea rațio
nalizării consumului de combustibil 
și energie electrică, precum și pen
tru folosirea mai largă a automati
zării șl tehnicii de calcul.

Primul ministru al Ira- 
Hlllui 8 E0s^ Budâpetsa intr-o 
vizită oficială, la invitația lui Jeno 
Fock. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare.

Val de greve

in „Țara neagră"
De rfteva săptă- 

mini. „Țara neagră", 
cum este denumită in 
Belgia regiunea car
boniferă Charleroi, 
trece printr-o peri
oadă de tră mintă rl 
sociale. Mișcările gre
viste se înlănțuie. 
După A.C.E.C. (Atelie
rele de Construcții E- 
lectrotehaice — Char
leroi), unde muncito
rii și 
făcut 
front 
rarea 
lor, mișcarea grevistă 
s-a extins la uzinele 
„Caterpillar" și, 
recent, 
derile 
sticlei.

Deși 
vi stă 
Charleroi are In esen
ță aceleași cauze — 
creșterea nestăvilită 
a prețurilor și refu
zul patronilor de a 
pune de acord nivelul 
salariilor cu consecin
țele inflației— fiecare 
din acțiunile greviste 
relevă, pe lingă unele 
particularități proprii, 
o notă caracteristică 
comună — respectiv a- 
pariția și afirmarea 
unor curente combati
ve în rindurile masei 
muncitorești care nu 
șovăie să se afirme, 
chiar dacă aceasta 
implică, uneori, un

dezacord cu conduce
rile sindicale mai re- 

La 
in cele 
conflictul 
a fost

se

funcționarii au 
timp îndelungat 
comun in apă- 

revendicărilor

. . mai 
la lntreprin- 

din industria

mișcarea gre- 
dm regiunea

ticente. 
unde 
urmă 
muncă 
luțiomat", direcția în
treprinderii 
pentru a-i 
pe salariațl 
la metoda 
ului. Această măsură 
a patronajului, care a 
fost initimpinată cu 
sentimente de repro
bare de oereurile 
largi ale opiniei pu
blice, a etlrnit puter
nice reacții de indig
nare și proteste în 
masa greviștilor, aceș
tia făcind front co
mun cu elementele 
cele mai dinamice ale 
mișcării.

$i mai hot&rită ș-a 
dovedit influența ele
mentelor 
Înaintate, 
le „Caterpillar", 
șl In industria 
clei. La un moment 
dat, în urma conci
liabulelor dintre lm- 
puternlcltii «indicall 
și patroni, o parte 
dintre greviști s-a lă
sat convinsă să ac
cepte soluții care nu 
răspundeau integral 
revendicărilor. Ln a- 
ceastă altuație, ele
mentele combative au 
luat inițiativa conți-

A.C.E.C., 
din 
de 

„so-

a recurs, 
constringe 
să cedeze, 
lock-out-

combative, 
la uzine-

ca 
rti-

nuărli luptei greviste. 
Au intrat ln acțiune 
pichetele de grevă. 
Ca urmare. marea 
masă a muncitorilor 
s-a solidarizat cu a- 
ceaslă viguroasă ac
țiune. Sub presiunea 
mișcării, liderii sindi
catelor au fost nevoi ți 
eă revină asupra unor 
decizii anterioare și 
greva a putut să se 
desfășoare in toată 
plenitudinea.

In întreprinderile 
aparținind grupului 
„GLaverbel", propu
nerea de conciliere a 
foet respinsă de peste 
64 La sută dintre gre
viști. In sprijinul re
vendicărilor lor, zilele 
acestea, sub lozincile 
„Uniți vom Învinge I" 
și „Prin luptă vom 
determina patronatul 
ai cedeze!", muncitorii 
sticlari afla ți ln grevă 
au manifestat ore în 
Șir de-a lungul 
iilor orașului

Condițiile de 
tot mai dure 
rează ln „Țara
gră" a Belgiei mișcări 
revendicative de tot 
mai mare amploare și 
combativitate.

rtră- 
GiUy. 
viață 
gene- 
nea-

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

Bruxelles

Tn Danemarca au avut loc, în ultimele zile, demonstrații împotriva adop
tării de către parlament a. proiectului de lege privind sporirea prețurilor unor 
produse de larg consum, la' care au participat aproximativ 200 000 de persoane, 

în fotografie : una din demonstrațiile din Copenhaga.

Situația din Irlanda de Nord s-a 
agravat in ultimele citeva zile ca ur
mare a intensificării atentatelor și 
ciocnirilor violente soldate cu morți, 
răniți și însemnate pagube materiale, 
atmosfera de tensiune fiind întreți
nută și de acțiuni teroriste de mare 
amploare, ca recentele explozii de la 
Dublin, in Republica Irlanda.

Așa după cum se știe, în Irlanda 
de Nord a fost decretată starea de 
urgență pentru a contracara efectele 
grevei generale inițiate de „Consi
liul muncitorilor din Ulster", care se 
bucură de influență in rindul sala- 
riaților protestanți. Primele conse
cințe — scoaterea din funcțiune a 
patru din cele cinci centrale electrice 
și reducerea drastică a consumului 
de electricitate — ar putea fi urmate 
de extinderea paraliziei in toată in
dustria și in transporturile publice.

Situația creată, apreciată de obser
vatori ca „o gravă încercare de 
forțe", survine cu atlt mai intem
pestiv, cu cit barometrul politic din 
această provincie înregistrase, după 
cum se știe, o perioadă de „timp 
favorabil", ca urmare a eforturilor 
cercurilor politice moderate — pro
testante și catolice — de a urma ca
lea reconcilierii.

Ostile unor asemenea tendințe po
zitive, cercurile extremiste protestan
te din Irlanda de Nord au declanșat 
o vastă campanie menită să pertur- 
beze viața politică și economică din 
Ulster — greva generală fiind parte 
din planul lor general de acțiune.

Starea de urgență introdusă in 
Ulster s-ar putea traduce in măsuri 
operative ale autorităților de la Lon
dra, ca utilizarea armatei pentru a 
asigura desfășurarea normală a unor 
activități vitale — centralele elec
trice, transporturile, operațiile in 
docuri etc.

Londra
N. PLOPEANU

măsuri destinate să contri- 
extinderea colaborării in 

tipizării și unificării. în con- 
a tipurilor și grupelor de 
din ramura construcțiilor de 
s-a acordat o mare atenție

Delegația C.C. al U.T.C., 
condusă de Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
care se află intr-o vizită de priete
nie in R. P. Chineză, a vizitat În
treprinderi, instituții de artă și cul
tură și locuri de interes istoric din 
orașele Hangeu șl Șanhai. Delegația

La Universitatea „Lomono
sov", din Moscova, a avut loc, , 
luni, o sesiune științifică con
sacrată celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării României de 
sub dominația fascistă. Au fost 
prezentate referate privind sem
nificația istorică a actului de la 
23 August 1944, realizările obți
nute de poporul român in edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, rolul con
ducător al Partidului Comunist 
Român, dezvoltarea relațiilor de 
prietenie româno-sovietice. La
sesiune au participat cadre de 
conducere ale universității, pro-' 
fesori, studenți și doctoranzi ro
mâni șl sovietici.

© ENERGIA MĂRILOR 
TROPICALE. Mările tropi
cale reprezintă mari depozite 
de energie : circa 1 kilowat pe 
metrul pătrat. După unele cal
cule estimative, exploatarea e- 
nergiei calorice a suprafeței 
mărilor, in așa fel încit tem
peratura acestora să scadă de 
la 25 la 24 grade, ar asigura fie
cărui locuitor al Terrei o canti
tate - - — •
care 
tual 
tor), 
giei 
pledează mai multe argumente. 
Ea reprezintă forma cea mai 
rentabilă de utilizare a energiei 
solare ; de asemenea, prin pom
parea la suprafață a apelor de 
adincime se reîmprospătează și 
regenerează microfauna, un e- 
fect direct al acestui fapt fiind 
creșterea cantității de pește in 
apropierea centralelor 
ce respective.

de 7 400 kWh anual (cifră 
corespunde consumului ac- 
al S.U.A. pe cap de locui- 
In favoarea utilizării ener- 
calorice a apelor tropicale

energeti-

Armata etiopiana va parti- 
clpa la ajutorarea populației care a 
avut de suferit de pe urma secetei 
ce s-a abătut de mai mulți ani asu
pra țării.

o CE CITIȚI î Potrlvl‘
unei anchete realizate __ __ 1
tutui de sondaj al opiniei publice 
din Wiesbaden, dacă acum, 45 
ani doar 60 la sută din Iod 1 
rii R. F. Germania citeau zfui.ă 
ziarul, astăzi procentajul este 
de 83 la sută. In schimb, numă
rul cititorilor de cărți a scăzut 
de la 54 la sută acum 15 ani la 
numai 50 la sută. 32 la sută din 
cei chestionați au declarat că 
din lipsă de timp sau interes 
nu iau niciodată o carte in 
mină.

de Instl-

Pieței
Reuniunea miniștri

lor agriculturii din 
cele nouă țări ale 
Pieței comune, pro
gramată pentru azi la 
Bruxelles și avind ca 
obiectiv examinarea 
problemelor ridicate 
prin măsurile adopta
te de guvernul italian 
vizînd restringerca 
importurilor, a fost 

’aminată cu o săptămi
nă. Ea urma să reia 
in mod oficial discu
țiile care s-au purtat, 
lntr-un cadru neofi
cial, la 13 mal la Bad 
Wiessee (R.F.G.), de 
către aceeași interlo
cutori, la invitația mi
nistrului federal al a- 
griculturli vest-ger- 
mane, Josef Ertl. In 
ultima clipă insă, 
vicepreședintei? Co
misiei C.E.E. care se 
ocupă cu problemele 
agricole a anunțat că 
are nevoie de un timp 
suplimentar pentru a 
prezenta „celor nouă" 
un raport complet a- 
suora rezultatelor con
sultărilor purtate cu 
autoritățile italiene.

Această suită de 
consultări reflectă si
tuația dificilă în care 
se află Piața co
mună in ultima pe
rioadă de timp. 
nanțarea Pieței 
mune agrare, tot 
controversată, a 
pusă in genere 
semnul Întrebării.

Fi- 
co- 

mai 
fost 
sub
A-

comune agrare
în R. D. Germană au ,vut 

loc duminică alegeri comunale. Can- 
didaților Frontului Național le-au re
venit 99,91 la sută din voturi.

poi au survenit mă
surile Italiei de pro
tejare a economiei 
proprii printr-o scrie 
de restricții 
tul unor

Republica 
Germania a 
din primele . 
comunității care 
exprimat reacția 
favorabilă față 
măsurile italiene R.F.G. 
fiind nu 
important 
de 
le, 
tator de 
mărfuri, 
agricoli 
R.F.G. și 
din landul 
figurează printre marii 
exportatori vest-euro- 
peni de produse agri
cole de origine ani
mală. Ziarele vest-ger- 
mane au publicat zi
lele acestea informații 
dUDă care exportul 
R.F.G. de astfel de 
produse agricole că
tre Italia ar fi scăzut 
In ultimul timp cu 70 
la sută — situație care 
s-a râsfrint, în cele 
din urmă, asupra pro
ducătorilor nrintr-o 
reducere apreciabilă a 
prețurilor oferite aces
tora de către firmele 
comerciale.

Oricum, se aprecia
ză 6ă măsurile italie
ne afectează. în afa
ră de R.F.G., și ex
porturile agricole ale

la impor- 
mărfuri. 
Federală • 

fost 
țări

una 
ale 

și-a 
ne- 
de

numai un 
importator' 

produse agrico- 
dar și un expor- 

astfel de 
Producătorii 
din sudul 

mai ales cei 
Bavaria

altor țări ale C.E.E., și 
îndeosebi cele france
ze și olandeze. Discu- 
tind aceste probleme 
la reuniunea lor de la 
Bad Wiessee. miniștrii 
agriculturii din țările 
C.E.E. au ajuns la 
concluzia că nu este 
cazul să fie luate mă
suri împotriva Italiei. 
Astfel de măsuri ar 
duce, pe de o parte, 
la agravarea situației 
financiare italiene; pe 
de altă parte, ‘ . 
expresia unuia dintre 
miniștrii 
prezenți la 
ele ar putea 
declanșarea 
război al tuturora îm
potriva tuturora", ceea 
ce ar primejdui și mai 
mult C.E.E.

R.F.G. se arată în 
prezent îngrijorată de 
perspectivele agravării 
crizei în care se gă
sește C.E.E. șl de a- 
ceea intenționează să 
la măsuri pentru sub
venționarea și ajuto
rarea nropriilor agri
cultori șt exportatori 
de produse agricole.

Cu toate măsu
rile febrile întreprinse, 
experții rămîn scep
tici In 
șansele

Victime ale holerei. p°- 
trlvit unor cifre date publicității la 
Djakarta, 25 de persoane au murit 
de holeră In sudul Insulelor Celebes. 
Alte 122 de cazuri au fost semnalate 
in regiunile Majene. Polewali, Ma- 
masa și Pinrang. Victime ale acele
iași maladii s-au înregistrat, de ase
menea, in regiunea Bandung, din 
vestul Insulei Java.

o ACOPERIȘ DIN 
MACULATURĂ. In
tul preocupărilor pentru rein
troducerea în circuitul produc
tiv a deșeurilor de hirtie, în 
S.U.A. a fost de curînd pusă la 
punct tehnica folosirii hirtiel 
recuperate la fabricarea șindri
lei pentru acoperișuri. Rezisten
tă la foc. la vint și la intemperii, 
șindrila din hirtie. in a cărei 
compoziție intră bineînțeles șl 
alte elemente, este mult mal 
durabilă decît tradiționala șin
drilă din lpmn.

după

agriculturil 
reuniune, 

provoca 
..unul

ce privește 
de r se a- 

junge la soluționarea 
disputei.

N. S. STANESCU
Bonn

Partidele de opoziție din 
Republica Dominicană ou 
anunțat că vor cere Juntei centrale 
electorale să conteste rezultatele a- 
legerllor desfășurate la 16 mai in 
această țară.

referen- 
stabilirii

DE GD-
IN 

retra- 
Partidului

• O NOUA CRIZA__
VERN 8-A DECLANȘAT 
TURCIA, ca urmare a i 
geril din coaliție a " 
Republican al Poporului.

DIN ȘTIRILE 
DE DUMINICĂ

• ÎNCETAREA PROVIZORIE 
A OPERAȚIUNILOR MILITA
RE PORTUGHEZE DIN ANGO
LA a fost ordonată de Junta 
de salvare națională de la Li
sabona. Intr-un apel adresat 
militarilor portughezi, conduce
rea M.P.L.A., se pronunță pen
tru organizarea unui 
dum general In scopul 
viitorului Angolei.

o DE PESTE TREI SE
COLE PE FUNDUL O- 
CEANULUI. Un grup alcă
tuit din nouă colaboratari al 
Muzeului Australiei occidentala 
s-a deplasat, pentru cinci luni, 
pe insula nelocuită Beacon, din 
arhipelagul Abrolhos d’Hout- 
man. in apropierea țărmurilor 
australiene. Scopul expediției : 
explorarea in amănunțime a e- 
pavei vasului ..Batavia". care a 
anartinut faimoasei companii 
olandeze a Indiilor Orientale șl 
s-a scufundat în aceste locuri, 
in 1629. In urma cercetărilor 
preliminare, s-a constatat că 
nava e într-o perfectă stare de 
conservare : lemnul s-a păstrat 
excelent, distingîndu-se și azi 
urmele topoarelor și ferăstraie- 
lor utilizate de dulgheri. Vesti
giile recuperate de la bordul 
„Bataviei" și al altor 17 nave 
scufundate, localizate în di
vers? puncte de pe glob, ce 
aparținuseră aceleteși companii, 
vor face» obiectul unei originale 
expoziții, prevăzută a fi orga
nizată in comun de Australia 
și Olanda, anul viitor,
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