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Marea rezervă a devansării cincinalului:

ALINIEREA TUTUROR ÎNTREPRINDERILOR 
IA NIVELUL CELOR FRUNTAȘE

Corespondenții „Scinteii", din toate Județele țârii, 
transmit zilnic Informații despre Inițiativele, preocu- 
pârlle actuale ale consiliilor Frontului Unității Socia
liste. Din Bistrițo-Năsăud sintem Informați asupra 
numeroaselor acțiuni cu pronunțat caracter polltico- 
educatlv șl științific. Din |udețul Neamț ne-au sosit 
vești despre hărnicia cu care cetățenii — la chema
rea Consiliului |udețean al F.U.S. — lucrează la 
amena|area trotuarelor pe ambele părți ale magistra
lei Piatra Neamț-Săvlnești, terminată de curind. 
Aflăm, de asemenea, câ, din Inițiativa consiliilor locale, 
7 000 de femei din 6atele |udețulul Sălaj au declanșat 
o largă activitate pentru creșterea șl diverelficar3a 
producției de legume ; pe meleagurile Bacăului e din

ce în ce mal bine organizată „Acțiunea D — ******* 
rlle (800 de tone au sl fost predate) ; gospodarii din 
Sibiu șl Mediaș, romani, germani șl maghiari, parti
cipă cu hărnicie exemplară la înfrumusețarea locali
tăților lor; la Galați a fost adoptat, zilele trecute, un 
amplu program in vederea amena|ărll acumulărilor de 
apă pentru Irigații șl plsclcultură ; pe Valea Prahovei 
se dasfășoară Intense lucrări de creștere a debitului 
de apă potabilă ș.a.m.d.

în pagina a Il-a prezentăm, pe scurt, 
citeva dintre acțiunile în domeniul edu
cației organizate In țară sub egida Fron
tului Unității Socialiste.

în mareo întrecere 
cinllor cincinalului 
cala de construcții

pentru îndeplinirea înainte de termen a sar- 
prind contur, mal repede, șl navele aflate pe 
a Șantierului naval din Drobeta Turnu-Severin 

Foto : S. Cristian

Ne apropiem de sfirșitul celei de 
a 5-a luni a anului ’74 — răstimp 
ce oferă depline posibilități pentru 
evidențierea unor aprecieri, accen- 
te și cerințe privind desfășurarea 
activității de producție si a între
cerii socialiste in vederea realiză
rii planului și a angajamentelor a- 
sumate. In primul rind se cuvine 
a fi relevat principalul aspect — 
pozitiv și îmbucurător. Respectiv, 
faptul că ritmul producției indus
triale pe primele patru luni s-a 
ridicat la circa 15 la sută, ceea ce 
demonstrează incă o dată dinamis
mul Înalt al economiei noastre. In 
această perioadă au fost puse în 
funcțiune zeci si zeci de noi obiec
tive și capacități de producție. Con
comitent s-au rea
lizat peste plan 
însemnate canti
tăți de produse 
destinate econo
miei, satisfacerii 
cit mai depline a 
cererii de export 
și de aprovizio
nare a populației.

Aprecieri pozi
tive se impun și 
In legătură cu 
mersul îndepli
nirii planului și 
angajamentelor pe 
plan local, in di
ferite județe și 
unități industria
le. De pildă, da
tele unui sondaj 
întreprins în trei 
județe — Brăila, Buzău și Prahova — 
sint edificatoare. Marea majoritate 
a întreprinderilor din cele trei județe 
luate ca exemplu și-au îndeplinit 
la toți indicatorii planul pe pri
mele patru luni. Producția supli
mentară valorează zeci și zeci de 
milioane lei. sporul inregistrind o 
tendință de creștere de la lună la 
lună. Citeva mari întreprinderi din 
județele Brăila și Buzău iși vor 
realiza, incă din acest an. planul 
pe întregul cincinal. Altele, multe 
la număr, au și ele un avans de 3—5 
luni. Dovadă a însuflețirii întrecerii 
socialiste in întimpinarea celor două 
mari evenimente din viața poporu
lui nostru — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei si ai Xl-lea Con
gres al partidului. Pe acest fond de 
fapte și realizări, general pozitiv, 
apar totuși și unele detalii contras
tante. Este vorba, înainte de toate, 
despre disproporțiile intre realiză
rile diferitelor întreprinderi. Cu 
alte cuvinte, rezultatele colective
lor nu reflectă intr-un mod unitar 
potențialul tehnic șl uman al 
colectivelor respective și. din 
această cauză, nu toate unitățile 
industriale au contribuit, cel puțin 
pină acum, la depășirile de plan 
pe ansamblul industriei județene. 
In cazul județului Brăila, in vreme 
ce unele unități, ca întreprinderea 
de confecții și întreprinderea de 
foraj-extracție, contribuie la de

0 analiză in trei județe 
evidențiază o concluzie 

general-valabilă: 
binele nu poate estompa 

rezervele de mai bine

vansarea cincinalului în mod sub
stanțial. depășind lunar planul la 
producția globală cu 4 pină la 7 pro
cente (numai aceste două unități 
vor realiza, in actualul cincinal, o 
producție suplimentară de 1.1 mi
liarde lei !). alte întreprinderi, de 
asemenea, de prim rang, prin dota
rea tehnică și potențialul uman de 
care dispun, se mențin, în ccl mai 
bun caz. la limita planului. Bună
oară. întreprinderea ..Progresul", a 
cărei producție are o mare ponde
re in economia județului. Restantă 
in primul trimestru cu o producție 
de 20 milioane lei. întreprinderea 
și-a sporit efortul, in aprilie, pen
tru recuperare. De prisos să mai 
spunem că această mare uzină, cu 

cadrele sale bine 
pregătite, călite 
într-o producție 
do mare comple
xitate tehnică, nu 
iși găsește justifi
care in postură 
de întreprindere 
care „să recupe
reze", cind firesc 
ar fi să contri
buie substanțial, 
prin depășiri de 
pian, la soorirea 
ciștigului de timp 
pentru devansa
rea îndeplinirii 
cincinalului.

La fel stau lu
crurile șl la Bu
zău. Pc ansam
blul industriei ju

dețului, realizările obținute sint su
perioare sarcinilor de plari. Dar 
cită deosebire este intre aportul 
concret al colectivelor ! Unele (în
treprinderea de garnituri de frină 
și etanșare Rm. Sărat. întreprin
derea forestieră Nehoiul. Întreprin
derea de mase plastice ș.a.) au in 
fiecare lună depășiri de plan, la 
producția globală, cu 3 pină la 6 
procente. De altfel, mai toate în
treprinderile din județ au depășiri 
de plan, de unde rezultă șl ciștigul 
de timp evocat. Dar care este con
tribuția unor mari unități industria
le. — cum este, de pildă. Întreprinde
rea de geamuri ? Adevărat, colec
tivul acestei unități a făcut in ul
timul timp un pas important in 
sporirea producției (in primul tri
mestru a realizat cu 50 la sută mai 
mult fată de perioada corespunză
toare a anului trecut) ; totuși, ma
rile posibilități și rezerve de care 
dispune întreprinderea n-au fost 
valorificate pe front larg. Abia de 
acum încolo... Elocventă este și si
tuația județului Prahova, unde 
toate întreprinderile au trebuit „să 
tragă" pentru a se putea recupera, 
pe plan județean, restanțele a două 
mari întreprinderi — combinatele 
chimice de la Brazi șl Valea Că-

Ștefan ZIDARIȚA
(Continuare In pag. a IlI-a)

Dar dacă 
era za har?

In dimineața aceea zăbovisem în biroul secretarului 
comitetului de partid, atras de o invitație : „Rămineți 
la teleconfenr.ță ; durează doar 10 minute. S-ar putea 
să „prindeți" un subiect bun...".

Teleconferința a început fără introduceri, fără proto
col, exact la ora fixată. Din aparatele instalate in 
birourile factorilor de răspundere din marele combinat 
chimic craiovean, răspunsurile veneau, pe rind, lapi
dar : la noi totul a fost in ordine ; noi am realizat ati- 
tea tone îngrășăminte peste plan ; nu am avut greu
tăți deosebite...

Nimic nu prevestea un fapt ieșit din comun. A in

PICĂTURA: DE CERNEALĂ
tervenit insă, spre final, șeful serviciului C.T.C. : „Am 
ceva de spus ; nu e din sectorul meu, dar...".

— Spune ! — s-a auzit încuviințarea directorului.
— La una din benzi, la umplerea fiecărui sac se 

pierd, curent, 10—15 gr amoniac. Risipă mare...
— E o cantitate infimă, sare șeful sectorului vizat. 

E mai mică chiar declt pierderea admisă...
— Dar dacă ar fi zahăr ? — intervine directorul.
întrebarea a căzut neașteptat. In următoarele clipe, 

difuzoarele cu amuțit parcă scurt-circuitate. Apoi, di
rectorul a continuat : ciți saci umplem zilnic ? Circa 
150 000 — i s-a răspuns. Vedeți? calculați acum va
loarea pierderii „infime" și veți obține...

— Peste 2 000 de kg, spune o voce.
— Cam mult, intr-adevăr, reia directorul. Ce spui, 

tovarășe ?.*
— Am înțeles, răspunde cel vizat. Și continuă : pină 

la ora 12 voi remedia defecțiunea.
Interfonul s-a închis și cu toții erau convinși că se 

va acționa prompt. Mi-a stăruit insă, o vreme, ia me
morie lecția dată celor care, generoși pe banii obștei, 
risipesc cu larghețe, acopenți de norme umflate, bu
nuri materiale însemnate.

Ioan VLANGA

In județul Timiș

45 NOI 
CAPACITĂȚI 

DE PRODUCȚIE
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii". Cezar Ioana). Orga
nizațiile de construcții-montaj 
din județul Timiș au executat 
de la începutul anului și pină 
in prezent un volum de lucrări 
cu 30 milioane lei mai mare de- 
cit sarcinile prevăzute. In aceas
tă perioadă au fost realizate șl 
puse in funcțiune — unele înain
te de termen — un număr de 45 
de noi obiective și capacități de 
producție. Printre acestea se 
afla întreprinderea de prefabri
cate din beton armat — Timi
șoara, Fabrica de placaje din 
Deta, secția de granulit de la 
întreprinderea de produse cera
mice din Lugoj, instalația de 
plastlfianți de la întreprinderea 
„Solventul”, secția de corpuri 
de iluminat industrial de la în
treprinderea „Electrobanat" din 
Timișoara și noua filatură de la 
întreprinderea textilă din Lugoj 
etc. In aceeași perioadă, la Ti
mișoara, Lugoj și Sinnicolau- 
Mare au fost date in folosință 
686 de apartamente, cămine pen
tru nefamiliști cu 620 de locuri, 
o creșă cu 100 de locuri.

Hunedoara

50 000 TONE
DE FONTA Șl OfEL

PESTE PLAN
HUNEDOARA (Coresponden

tul .Scinteii", Sabin Ionescu) : 
Ritmurile inalte de producție — 
caracteristice marii întreceri so
cialiste ce se desfășoară in 
C.S. Hunedoara in cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și a Congresului- al 
Xl-lea al partidului — ampli
fică, cu fiecare zi, producția su
plimentară acumulată de hune- 
doreni de la începutul anului și 
pină in prezent. Este conclu
dent in acest sens faptul câ 
furnaliștii, împreună cu oțela- 
rii, au atins o cifră „rotundă", 
realizind peste planul la zi 
50 000 tone fontă și oțel, iar 
Jaminoriștii 20 000 tone lami
nate finite pline. Sint ritmuri 
de întrecere vie, care se regă
sesc cu deosebită profunzime și 
in sfera eficienței, mai precis, 
în cele aproape 65 milioane lei 
beneficii suplimentare obținute 
de siderurgiștii hunedoreni in 
perioada ce a trecut din 
acest an.

CU PLANUL PE 5 LUNI
ÎNDEPLINIT

Două Întreprinderi 
industriale din jude
țul Mureș și-au rea
lizat sarcinile de plan 
pe primele 5 luni ale 
anului. Este vorba de 
întreprinderea pentru 
producerea și conser
varea legumelor șl 
fructelor „Mureșeni", 
unitate care, pină la 
sfirșitul lunii mai, va

pune suplimentar la 
dispoziția cumpărăto
rilor conserve, legu
me și alte produse in 
valoare de 6 milioane 
lei. Cealaltă unitate 
fruntașă — întreprin
derea forestieră de 
exploatare și transport 
din Reghin — va în
cheia luna mai cu un

spor de producție de 
peste 9 milioane lei.

De la începutul cin
cinalului și pină in 
prezent, colectivele ce
lor două întreprin
deri fruntașe au reali
zat un spor de pro
ducție evaluat la pes
te 55 milioane lei față 
de prevederi.

(Agerpres)
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Soare, confort și voie bună 
pe litoral

• In cele 12 stațiuni pregătirile 
au fost încheiate © Capacitatea 
de cazare a crescut cu 10 la sută 
față de anul trecut, cu 500 la sută 
față de 1960 © 1974 - anul ca
lității serviciilor turistice © Un 
elixir al sănătății : nămolul „pel- 
amar" © Copii, Veronica vă invi
tă... ® Un test cu 20 000 de 

turiști

Pe plajele litoralu
lui e din nou soare. 
Și din nou au apărut 
siluete de turiști, um
brele multicolore. Sint 
primele semne că se
zonul estival 1974 a 
început. Drept pentru 
care, organizatorii va
canțelor la Marea 
Neagră — mal con
cret : Centrala O.N.T. 
..Litoral" — au inițiat 
zilele trecute o con
ferință de presă la 
fața locului.

Ca o anticipație la 
relatările ce urmează, 
să spunem că, in cea 
mai mare parte, pre
gătirile sint de pe 
acum Încheiate, sta
țiunile litoralului fiind

In măsură să-și pri
mească cum se cuvine 
oaspeții. De altfel, pc 
litoral se și află in 
prezent peste 10 000 
de turiști, dintre care 
mai mult de jumătate 
sint turiști străini.

Pentru 1974 lito
ralul pune la dispozi
ția oaspeților săi — 
oameni ai muncii din 
țara noastră veniți la 
odihnă sau oaspeți 
de peste hotare — 12 
stațiuni de circulație 
națională și interna
țională: Năvodari. Ma
maia, Eforie Nord, 
Techirghiol, Agigea, 
Eforie Sud, Costinești, 
Neptun (cu complexul 
Olimp), Jupiter, Ve

nus (cu complexul 
Cap Aurora), Saturn 
și Mangalia Sud — 
stațiuni care dispun, 
pe lingă alte forme de 
cazare (ipinihoteluri, 
căsuțe, vile, bunga- 
lowuri, corturi), de 
194 hoteluri și 486 uni
tăți de alimentație pu
blică, dintre care 220 
restaurante. Compara
tiv, capacitatea de ca
zare a litoralului a 
crescut in acest an de 
peste 5 ori față dc 
I960, astfel incit sta
țiunile sale pot caza 
intr-un singur sejur 
aproape 110 000 turiști. 
Față de sezonul tre
cut. numărul locurilor 
a crescut cu 10 la 
sută.

Așa după cum se 
știe, anul 1974 va fi 
„anul calității servi
ciilor", anul în care 
pregătirile și efortu
rile gazdelor se în
dreaptă, in principal, 
spre îmbunătățirea 
condițiilor de sejur 
ale oaspeților săi. In 
ce constau ele ? Nu 
de mult, ziarul nostru 
a informat pe cititori 
asupra măsurilor or
ganizatorice luate aici 
(vezi ,.Scînteia“ nr. 
9 851 din 25 aprilie 
a.c.). făcind preciza
rea că prin aceasta se 
va asigura o reducere 
simțitoare a „timpilor

morțl" din progra
mul de odihnă și re- 
creere al turiștilor. 
Iată de ce de această, 
dată ne vom opri 
asupra unui alt aspect, 
cel al noutăților din 
sfera serviciilor pe 
care ni le oferă lito
ralul.

In primul rind, o 
mențiune : in 1974 vo
lumul serviciilor turis
tice de pe litoral va

întrece cu 15 la sută 
pe cel din 1973 — con
stituind cea mai mare 
creștere de pină acum 

0 — in condițiile în care 
vor fi găzduiți în acest 
an un număr de tu
riști ce va depăși —

Mihai IONESCU
(Continuare 
în pag. a V-a)

UNIVERSITATEA - 
lăcaș al cultivării 

responsabilității civice 
a studenților

Convorbire cu prof. dr. docent George CIUCU,
rectorul Universității din București

— Stimate tovarășe rector, vă 
propunem să începem discuția 
de față cu o referire foarte 
concretă : Universitatea are a- 
proape 10 000 de studenți. Apre- 
ciați că are un număr egal de 
tineri activi, militanți hotăriți 
pentru perfecționarea vieții, uni
versitare ?

— Studenților le datorăm impor
tante propuneri referitoare la îmbu
nătățirea formelor de predare și se
minarizare, la perfecționarea planu
rilor și programelor, a activității ate- 
lierelor-școală, a practicii productive, 
a celei pedagogice ș.a.m.d. Aria de 
cuprindere a acestor propuneri înglo
bează, cum vedeți, întreaga activitate 
universitară. Cadrul in care au fost 
formulate epuizează, de asemenea, 
succesiunea organismelor cu rol de 
dezbatere și de decizie în învățămin- 
tul superior. Consider insă că, in ra
port cu sarcinile politice formulate 
în repetate rinduri la adresa studen- 
țimii. cu numărul mare al studenți
lor noștri, cu înclinarea’caracteristică 
tineretului față de nou, este de dorit 
o contribuție mult mai activă, con
tinuă, generată de cunoașterea ma
tură a exigențelor cu ca/e se con
fruntă astăzi școala superioară. ’ In 
acest sens, indicațiile prețioase pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
le-a dat recent in ședința de lucru 
cu Biroul C.C. al U.T.C. și cu Co
mitetul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. constituie un îndreptar te
meinic pentru noi toți, astfel incit 
prin acțiuni concertate să determi
năm sporirea responsabilității fiecă

rui student față de propria sa pre
gătire profesională, politică, ideolo
gică ca și a colegilor săi — și, drept 
consecință, adoptarea unui comporta
ment care să excludă cu desăvirșire 
orice inerție sau automulțumire.

— Care apreciați a fi cauzele 
stărilor de minim efort și de 
automulțumire prezente încă la 
unii studenți ?

— Despre o stare de minim efort 
și de automulțumire se poate vorbi, 
intr-adevăr, dar referitor numai la 
un număr mic de studenți, fapt 
atestat de altfel și de ultima sesiune 
de examene. Din analizele pe care 
le-am făcut a rezultat că un număr 
de studenți se adaptează mai greu 
cerințelor impuse de viața universi
tară ; unii înțeleg simplist și super
ficial conceptul de disciplină și ne
glijează pregătirea ritmică, rolul se- 
minariilor șl al cursurilor. Fără în
doială, o pante de răspundere revi
ne și corpului profesoral. Pe alocuri 
mai persistă incă ideea că re
lația profesor-student iși află în
truchiparea exemplară intr-un ca
binet de lucru, uitindu-se că va
lențele acestei colaborări de neinlătu- 
rat nu rămîn Închise între pereții 
unei săli. După cum, nu o-dată, mini
mul efort studențesc iși are sursa în 
familie, în concepția părinților că o 
dată ajuns la facultate, tinărul „să

_______ Mihai IORDANESCU 
(Continuare in pag. a IV-a)

Complexul turi6tlc „Cap Aurora" — hotel Onix

In ziarul DE AZI:
• Producția netă — In

dicator expresiv al 
îndeplinirii planului

O Acordul global sti

mulează hărnicia 

cooperatorilor

• Rubricile noastre: 

Carnet teatral; Fap

tul divers; Sport ; 
De pretutindeni
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SUB EGIDA FRONTULUI UNITATII SOCIALISTE
Preocupări educative

Convorbire cu lOvarâșu! Remus BUCȘA,
președintele Consiliului municipal ol Frontului Unității Socialiste Clu|

— T’d rugăm, tovarățe pre- 
fcâinte. fă începe i convorbirea 
noastră prin a fubllnia crea ce 
considerați caracteristic Ln oc- 
tivitctea complexă pe care o 
det'ăsoară consiliul municipal 
al Frontului Unității Socialiste.

— Prin caracterul său larR, repre
zentativ, consiliul municipal nl 
FUS. — sub conducerea organiza
ției municipale de partid — are in 
vedere nu numai atragerea maselor 
la realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan, ci ți dezvoltarea conștiinței 
lor civice.

Toate organizațiile ce compun 
Frontul Unității Socialiste. și în
deosebi U.T.C.-ul, organizațiile sin
dicale $i de femei. așezAmintele de 
cultură, au prevăzut in programul 
lor acțiuni ettucativc. Conferințele, 
simpozioanele și alte forme sint o- 
rientate tocmai in această direc
ție. In ultimul timp s-au orga
nizat ne raza municipiului circa 
2 000 de asemenea manifestări. Te
matica lor este mult mai lar
gă decit s-ar părea. De pildă, 
s-au întreprins acțiuni de partici
pare mai activă a oăr'ntilor la creș
terea și educarea copiilor. Un colec
tiv format din reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, de tineret și ai 
justiției se ocupă sistematic de tine
rii care nu au încă o ocupație socială 
utilă. Cu aceștia s-a stat de vorbă în 
mod individual, reușindu-se să se 
plaseze în activități productive 124 
dintre cel care trăiau din bugetul 
familiei.

Ca urmare a acestor acțiuni de 
educare a responsabilității civice și 
a spiritului gospodăresc, am putut 
mobiliza în acest an mase largi de 
cetățeni la acțiuni patriotice. Pină la 
această dată — în cadrul acțiunilor 
patriotice prin care cetățenii noștri 
cinstesc, totodată. împlinirea a 1850 
ani de atestare documentară a ora
șului Cluj — s-au executat lucrări de

Înfrumusețare și gospodăresc-edlliUirfl 
in valoare de pes o 65,4 milioane lei. 
față de circa U milioane la cil ne-am 
angajat In Inticgul an. Aș aminti, 
dintre realizării ' mai importante, a- 
mcnnjarea parcului de agrement 
„Est". plantarea a peste 140 000 ar
bori ornamenlali, amenajarea unor 
importante noduri de comunicații, cum 
slat role din Calea Turzil. strada ?u- 
r 1 Vlnicti. terenuri de 1oncă pentru 
cobii, de snort pentru tineret. Putem 
sniine că tot orrsul este un vast sân
ii'r. Numai tinerii au 24 de șantiere 
de muncă patriotică. Pentru a păstra 
c?ca ce s-a făcut, pentru a cultiva 
respectul față de munca depusă, 
toate spațiile verzi au fost date spre 
gospodărire școlilor ; străzile — cir
cumscripțiilor electorale : blocurile — 
comitetelor de cetățeni. Nu putem 
trece cu vederea nici acțiunea tine
rilor muncitori care participă — pe 
baza unor înțelegeri cu constructo
rii — la ridicarea căminelor pentru 
ncfamiliș'.i, cu munci calificate și 
necalificate. Ei au executat deja 
peste 6 000 ore de muncă pe aceste 
șantiere.

— Ce vă propuneți H viitor 
pe linia celor discutate ?

— Vom intensifica acțiunea de e- 
ducane și atragere a maselor la ac
țiuni de înfrumusețare și bună gos
podărire a municipiului, socotind 
că ridicarea conștiinței civice in a- 
cea-stă privință este in interesul tu
turor. De asemenea, vom continua 
și intensifica acțiunile de educare 
în spiritul respectării legilor, com
baterii fenomenelor antisociale, culti
vării dragostei față de muncă, a răs
punderii pentru apărarea și sporirea 
avutului obștesc.

Convorbire consemnată de
Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteli"

ÎN SPRIJINUL FEMEILOR
Consiliul județean al F.U.S.- 

Vaslui și comitetul județean 
al femeilor au organizat nume
roase nctiuni menite să traducă 
in viață indicațiile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 
1973 cu privire li creșterea ro
iului femeii în viața economică, 
politică și social') a firii. Astfel, 
la expunerile: „Adolescența, via
ta, familia", „Legislația privind 
ocrotirea mamei și a copilului"

ș a., susținute de cadre univer
sitare din Iași, medici și juriști 
din județ, au participat peste 
2000 de femei muncitoare. Pen
tru sprijinirea părinților în ve
derea orientării profesionale a 
fetelor absolvente de școli ge
nerale șl licee, la Birlad, Vas
lui șl in localității'' rurale cu 
licee au avut loc dezbateri pe 
toma „Mame, încotro vă în
dreptați fiicele ?“ — la care au

luat parte numeroasa femei, 
profesoare diriginte, psihologi, 
modici, directorii unor între
prinderi cu pondere feminină. 
In scopul permanentizării unor 
forme educaționale specifice 
femeilor. In Vaslui și in Bîrlad 
s-a Înființat, cu puțin timp in 
urmă, cile un club „Femina".

Vaslle IANCU 
corespondentul „Scinteli"

Adevdrații constructori se aiirmă chiar de aici... de la grădinița 
ridicată in ambianța modernă a cartierului Alexandru cel Bun din lași

...ȘI AL TINERETULUI
„In preocuparea noastră — ne 

spune tovarășul DUMITRU 
VARVARII, secretar al comile- 
tului municipal de partid Su
ceava și secretar al consiliului 
municipal F.U.S. — se află per
fecționarea continuă a formelor 
și metodelor de educare comu
nistă a tinerei generații. De 
pildă, incă din toamna anului 
trecut, in cadrul universității 
populare iși desfășoară activita
tea o nouă secție: cea pentru 
tineret. Este o secție ale cărei

cursuri se țin direct in unitățile 
productive".

In județul Suceava funcțio
nează și 20 de lectorate de 
ateism științific, caro sint frec
ventate de un număr însemnat 
de tineri, iar în organizațiile 
U.T.C., cu sprijinul Asociației 
juriștilor, au loc, periodic, ac
țiuni pentru cunoașterea legilor.

Și incă un fapt : tinerii 
— constructori și beneficiari — 
participă direct și organizat la 
muncă patriotică pentru execu
tarea unor edificii de interes

cultural-obștesc, la viitoarea 
casă do cultură a tineretului, 
pe șantierele de construcție a 
sălii de gimnastică, a cantinei 
șl căminului liceului pedagogic. 
Inițiativa se va extinde și la 
alte obiective de care va bene
ficia tineretul sucevean — cum 
ar fi : mai multe cămine pentru 
tineret, liceul industrial dc 
construcții de mașini, liceul ali
mentar etc.

C.heorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scinteli"

Turnu-Măgurele. Un nefu edificiu de referință: casa de cultură 
a sindicatelor

PENTRU
Programul activității consilii

lor și organizațiilor F.U.S. din 
județul Buzău rezervă un ca
pitol important acțiunilor de 
îmbunătățiri funciare, gospodă
ririi rezervelor de apă $1 preve
nirii poluării mediului in zone
le industriale. Despre transpu
nerea in viață a acestor obiec
tive ne-a vorbit tovarășul TU
DOR POSTELNICU — secretar 
al consiliului județean al F.U.S.:

Prin munca patriotică a pes
te 100 000 de cetățeni — alături 
de specialiștii Oficiului de îm
bunătățiri funciare — au fost 
scoase de sub influența dăună-

PROTECȚIA»
toare a inundațiilor peste 10 000 
ha teren agricol, in urma exe
cutării și punerii în funcțiune 
a sistemelor de desecări și iri
gații.

In contextul acțiunilor între
prinse de F.U.S. pentru prote
jarea și conservarea mediului 
mai sint de notat și alte fante : 
pe întregul județ au fost plan
tați peste 150 000 pomi fructiferi 
și 18 000 puieți de dud.

In sfirșit, citeva cuvinte des
pre combaterea poluării : prin 
eforturi conjugate, la întreprin
derile de sirmă, de geamuri, la 
fabrica de zahăr (in municipiul 
Buzău), la fabrica de garnituri

NATURII
de frînă și etanșară, la între
prinderea de industrie locală 
(din Rm. Sărat) funcționează in 
prezent instalații complexe de 
ventilație șl absorbție a prafu
lui și noxelor rezultate din pro
cesul tehnologic.

Apărarea și conservarea me
diului înconjurător au făcut o- 
biectul unei ample analize in
tr-o sesiune a consiliului popu
lar județean, elaborindu-se un 
program de perspectivă pentru 
a cărui înfăptuire și-au concen
trat atenția toate consiliile 
F.U.S.

Mihai BAZU
corespondentul „Scinteli"

„Uzina de sănătate" Intrată de curînd în funcțiune la Rm. Vilcea ; 
noul spital județean

Copacii nu înfloresc 
toți deodată

Ce scrie și ce nu scrie 
pe cartea de vizită a lui 
Teodor Cociș ? Câ e șef de 
echipă-Iacă tuși in secția 
pregătire montaj a Uzinei 
de vagoane din Arad. Că 
e membru de partid de a- 
proape 30 de ani. Câ lu
crează aici din ’42. („O
viață de om — remarca 
cineva. E mult de numă
rat. dar și mai greu de 
adunat cap la cap. harnic 
și conștiincios, atitea zile 
de muncă"). Și multe alte 
lucruri ar merita înscrise 
pe cartea de vizită a lui 
Teodor Cociș. De pildă, 
cele trei episoade care ur
mează...

Andrei Gîndea n-a făcut 
ucenicia in echipa lui Co- 
ciș. Oricum, a învățat lă- 
cătușeria tot de la oamenii 
uzinei. îndată ce s-a cali
ficat. iată-1 repartizat aici. 
Lucrările lui ? Toate exe
cutate in termen, de cali
tate. „într-un cuvint, afir
mă jefui de echipă, unul 
din tinerii pentru care me
rită să întocmești un pro
gram special de creștere". 
„Adică ?“. „Adică l-am dat 
in grija lui Tudor Traian". 
Cociș n-a simțit nevoia să 
mai adauge nimic. Pentru 
el. lucrurile sint subînțele
se. Am întrebat și am a- 
Cat : Tudor Traian este u- 
nul dintre cei mai pregă
tiți în meserie. Cu o înde
lungă experiență profesio
nală și de viață. Cu un e- 
chilibru greu de tulburat 
..Tudore. cum m°r’p 
Prislea?" — îl întreb după 
o vreme. „Nu-1 urez decit 
s-o țină tot așa“. Deci, to
tul era în regulă. Nu ră- 
minea decit să ne îndenli- 
nim punct cu punct „pro
gramul de creștere". Mai 
trece ce mai trece, și-i zic 
tinărului : „Andrei tată, 
mă tem că n-am încotro și

trebuie să te trec în locul 
lui Tudor". „Nu se poate. 
Nea Tudor știe cit zece ca 
mine". Bravo. Tudore. îmi 
ziceam in gind. L-ai cres
cut cu respect pentru ceea 
ce merită să respecte. „Pe* 
Tudor il dăm la ceva mai 
greu. Așa că“.......Bine, dar
sint oameni mai vechi aici, 
care"...... Andrei tată. gata,
s-a terminat ședința". „To
tuși observația cu oamenii 
mai vechi ?“.......Nu vechi
mea e totul, replică Teodor

Munca de educație — sarcină 
de căpătii a fiecărui comunist

Cociș. Andrei este energic. 
Cu inițiativă. Om de ac
țiune și de meserie. Cu un 
dezvoltat spirit de răspun
dere (aș zice câ. de fapt, 
acest spirit de răspundere 
l-a promovat). Unor astfel 
de oameni merită să le o- 
feri cit mai multe șanse de 
afirmare". „Cum conduce 
compartimentul încredin
țat ?“ „Astfel Incit aproa
pe nu-i simt lipsa lui Tu
dor..."

Al doilea episod îl are ca 
„protagonist" pe Martin S. 
I se Încredințează lucrările 
la suportul de glisare a 
ușilor de la compartimen
tele vagoanelor de clasă. 
De la un timp începe să 
dea „rasol". „Cauza. Mar
tine ?" „Păi dacă se vrea 
și repede și mult !"......Vrpi
sâ zici că ești supraîncăr
cat ?“ ..Cam așa". ..Dar cei 
de lingă tine au aceleași 
norme și. uite, nu se p’.ing. 
iar in privința calității — 
sută la sută treabă clasa 

iutii". „Eu asta pot. asta 
fac”. „Vrei să-i explici 
asta lui Gheorghe Muscă, 
de la finisaj ? Măcar așa, 
din curiozitate, să vezi ce 
părere are ! Pentru că una 
și cu una fac două : o dată 
că produci un lucru prost, 
a doua că ni-i ridici in 
cap și pe cei care vin 
după noi, adică finisajul".

In acest spirit, al res
pectării colectivității din 
care facem parte — res
pect care se exprimă în 

primul rind prin calitatea 
muncii depuse de fiecare 
— cresc oamenii, se for
jează calități umane și mo
rale pe măsura eticii și 
echității socialiste.

Al treilea episod are în- 
trucitva legătură cu cele 
de mai sus și iată cum :

Intră în echipă un mun
citor nou — Ioan I. Bun 
la treabă, săritor („nu din 
cei pe care trebuie să-i 
lămurești mereu că e ne
voie să facă cutare ori cu
tare lucru" — Teodor Co
ciș). O lună. două, trei... 
Pină cind noul venit iși 
dezvăluie și a doua față a 
medaliei. „Parcă trăiseră 
pină atunci, in el. doi oa
meni. nu unul. Cel de acum, 
delăsător, «campionul* lu
crului de mintuială. «abo
nat* la termene mereu a- 
mînate". • „Măi omule, ce-i 
cu tine ? Că nu erai așa". 
Explicația ? „Ceea ce cam 
bănuiam eu : anturaj de 

vîntură lume ; nopți măci
nate aiurea ; idei de pier- 
de-varâ. Nu mă las. dar 
nici nu izbutesc să-1 scot 
din impasul ăsta in care 
singur se băgase. îmi- era 
ciudă pe el, pe neputința 
mea". Și. neavînd o altă 
soluție, Cociș obține muta
rea lui I. I. in echipa lui 
Teodor Cuzman. Recunos
cut pentru calificarea și 
exigența sa. „Poate reu
șești tu. Cuzmane, ceea ce 
n-am izbutit eu".

„Știți pe ce a mizat I. I. 
cind a început să apuce ne 
delături ?, explică acum Co
ciș. Pe simpatia mea des
chisă față de meseria pe 
care o stăpinește. față de 
lucrul ce-i ieșea din mină. 
M-a învins, ca să zic așa. 
cu armele mele". „Și cum 
se comoortă la noul loc de 
muncă ?“. ..Tot timpul l-am 
observat de la distanță, ca 
să zic așa. Eșecul meu In 
îndreptarea acestui om m-a 
urmărit. Undeva, in adîn- 
cnl inimii, mă simțeam 
dator față de el... Dar pe 
scurt: s-a redresat. — Cuz- 
mane — i-am zis șefului 
său de echină — ești un 
om de două ori norocos. 
Tntîi că ai pus mina pe un 
meseriaș grozav, apoi că 
ai reușit und? eu am fost 
învins. Dar ce să-i faci, 
copacii nu înfloresc toți 
deodată..."

In cei neste 39 de ani de 
munră. Teodor Cociș a în
gemănat firesc cele două 
meniri ale sale : construc
tor de vagoane și construc
tor de caractere. Știind că 
munca de educație este o 
sarcină de căpătii a fiecă
rui comunist.

T. ILIE •
Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scinteil"

— Aminteați de un pa
radox...

— Cum altfel se poate 
caracteriza. următoarea si
tuație : secția respectivă a 
cooperativei „Arta jucării
lor” din orașul C. iși de
pășea cu regularitate pla
nul. Ca să nu mai vorbim 
de planul valutar. Cu toate 
acestea, cîștigul muncitori
lor bătea pasul pe loc.

— Explicația ?
— A trebuit să stau de 

vorbă cu aproape 209 de 
oameni ca s-o aflu. „Cheia" 
însă am aflat-o la ma
gazinerul cooperativei. îl 
caut, dar aflu că fusese 
„transferat” urgent în altă 
parte. Mai exact, înlăturat 
de la locul de muncă cu 
pricina. Știți unde l-am 
găsit ? Intr-un soital. „0- 
mule, ce boală te-a adus 
aici ?“ M-a privit cu e- 
videntă iritare. „Nu o 
boală anume, ci vice
președintele coooerativei, 
V. E., m-a băgat in spital” 
Trec la subiect și... Ce 
credeți că-mi replică ma- 
gazinerul-pacient ? „M«rgi 
dumneata și reconstituie 
accidentul cu produsele 
ambalate căzute de la eta
jul doi”.

Din nou la unitate. Din 
nou investigații in rindul 
muncitorilor de la expe
diție. „Cum a fost cu cu
tia?”— întreb. Unul dintre 
martorii oculari imi înfăți
șează episodul pe îndelete : 
„A fost așa : o urcam cu 
scripetele. Cind a ajuns la 
etajul doi, nu-ș’ cum s-a 
manevrat că întreaga încăr
cătură a scăpat din le
gături. înăuntru ? Globuri 
de sticlă — ornamente pen
tru pomul de iarnă. Produs 
de export. Globuri subțiri, 
gata să se spargă și la o a- 
diere de vînt. Am dat cutia 
deoparte, la pierderi. In
tr-o clipă de răgaz am des
făcut-o. totuși, din curiozi
tate”. „Desigur, zob s-au 
făcut". înălțimea de la care 
se prăbușise nu lăsa nici o 
speranță in această pri
vință. Ei bine, surpriză. 
Doar 3 (trei) globuri erau 
zdrobite. In rest, intacte !...

— Ați revenit la spital 
și...

— ...l-am povestit maga
zinerului cele aflate. „Bine, 

îmi zice. E limpede că 
daca nu s-au spart in că
derea aceea, de la înălțime, 
cu atit mai puțin globurile 
se pot sparge in timpul 
transportului 1“ „E lim
pede”. „Cu toate acestea, 
vicepreședintele cooperati
vei. V. E., la fiecare trans
port mă obliga să fac un 
proces-verbal de spargeri, 
pc simplul motiv că firma 
străină căreia îi livram tri
mitea drept dovadă un sac 
de sticlă pisată... Muncitorii 
deci trebuiau să producă,

EPILOG LA TREI 
GLOBURI SPARTE...

Piimul apărător al avuției obștești : 
colectivul de muncă

fără plată, pentru înlocui
re, cantitatea deteriorată 
din vina cui ?“ „Și ?“ „Și 
am semnat o dată, de două 
ori, apoi am protestat. Era 
un lucru necinstit la mij
loc și nu mă lăsa’ inima 
să-1 îngădui. Obligat insă 
să semnez un asemenea 
proces-verbal de... scăză- 
mint. am adăugat după 
semnătură : „din dispoziția 
tovarășului vicepreședinte”. 
Asta l-a înfuriat. Și mai 
rău insă l-a scos din sărite 
faptul că m-am apucat să 
cercetez cu cum stau lu
crurile. Am luat cu de-a- 
mănuntul un sac de sticlă 
pisată returnat de firmă. 
Ce credeți că găsesc in 
el ?“ „Ei ?“ „Niște inscrip
ții ale unor fabrici de sti
clă aflate la citeva mii de 
kilometri de România... 
Deci, era clar, aveam de-a 
face cu o potlogărie. Re
zultatul acestor constatări ? 
Am fost „transferat”...

— Magazinerul cu prici
na, revine interlocutorul 
nostru, mi-a mai dat o in
formație prețioasă : „re
cepția mărfii se face ta- îp,-; 
cărcare, de către cumpără
tor”, suna o clauză de con
tract. Or, la încărcare, știți 
cine se scula cu noaptea în 
cap și asista ? Același V. E.

— Acesta a fost firul...
— Mai intîi se cuvine, 

cred, o precizare : vedeți, 
vorbim mult despre faptul 
că oamenii, azi, la noi. se 
simt cu adevărat nu numai 

producători, dar și stăpîni 
pe tot ceea ce creează, edi
fică. Atitudinea aceasta, 
de proprietar, se manifestă 
in mii de chipuri. Să 
exemplificăm cu magazine
rul nostru. După ce s-a 
opus deciziilor arbitrare ale 
lui V. E., constatind reaua 
credință a acestuia, s-a 
angajat într-o luptă pe 
cont propriu pentru resta
bilirea adevărului. Tocmai 
acest lucru scapă uneori ce
lor care abuzează de func
ția încredințată de obște : 
controlul riguros, la nuanță, 
al obștii. Capacitatea a- 
cesteia de a descoperi im
postura, minciuna, necin
stea. Fermitatea cu care re
prezentantul obștii, în nu
mele intereselor colective, 
se bate pentru a pedepsi 
orice atingere a bunurilor 
create prin munca tuturor.

— Aminteați de informa

ția prețioasă a magazineru
lui.

— Trimiterea la clauza 
contractuală de care vorbea 
dinșulam gășiț-o. întregită 

.și de o altă precizare, po- 
' trivît căreia, la descărcare, 

dacă cumpărătorul va ob
serva degradarea mărfii, e 
obligat să cheme un repre
zentant de la agenția noas
tră economică în țara res
pectivă și să încheie un act 
scris, in termen de zece 
zile. Am controlat ce în
scrisuri de acest fel sint.

Ei bine, n-am aflat nici 
unul ! Patronul firmei cu 
pricina doar spunpa că s-a 
deteriorat cutare cantitate 
de marfă, după care, auto
mat, V. E. dădea dispoziție 
de înlocuire.

— în definitiv, care erau 
motivele acestui „acces” 
filantropic ?

— Am cercetat cu atenție. 
Pe scurt, am ajuns și în a- 
ceastâ privință la o conclu
zie de ordin mai general 
care, după părerea mea, 
prezintă interes: nu o dată 
„micile” încălcări ale legii 
se decontează prin daune 
mari.

— în cazul adus în dis
cuție, în ce au constat, de 
fapt, micile încălcări ?...

— Timp îndelungat am 
cercetat motivele pentru 
care V. E. venea cu noap
tea in cap pe rampa de în
cărcare, ca să aflu că : in
vitat la firma respectivă, 
este teribil de bine primit, 

răsplătit cu cadouri. Pri
mul pas, deci. Al doilea : 
cind patronul partener de 
afaceri vine în țară. V. E. 
stabilește. cu el. legături 
directe, peste-* capul servi
ciului de protocol, fgno- 
rind legea. „Ce să ne for
malizăm atita, va replica 
dinsul. Acolo, la ei, am fost 
tratați cu toată considera
ția”. Al treilea pas are tan
gență directă cu această 
„considerație” : dună cum 
declară însuși V. E„ vizi
tarea unei unități similare 
aparținînd firmei a făcut-o 
mai ales pe la... poartă — 
din motive de aoărare a 
secretului de fabricație, 
se-nțelege ! Cum se petre
ceau insă lucrurile cu pa
tronul cind venea la noi ? 
Trintea un „salut" la poar
tă și intra pe unde voia, 
din dispoziția lui V. E„ 
dispoziție contrară legii ! 
Al patrulea pas : nu o dată, 
chestiunile de afaceri se 
discutau acasă la V. E. ori, 
în cel mai bun caz, la... 
restaurant. Aici, patronul 
onora sistematic notele de 
plată, se dovedea tot
deauna culant... Al cin
cilea pas... Rezultatul 
concret al acestui lanț al 
„micilor" ilegalități ? Un 
prejudiciu important — e 
drept, recuperat pină la 
urmă — dar care era fi
resc să nu se producă...

Învățămintele acestui e- 
pisod, înfățișat de ofițerul 
Dumitru I., din Ministerul 
de Interne, pot fi ex
trase cu ușurință. Ele 
pledează pentru răspun
dere sporită, pentru e- 
xemplară corectitudine in 
Îndeplinirea unei învestituri. 
„Micile" încălcări. întocmai 
ca și punctul de start al unei 
avalanșe, pot genera mari 
prejudicii materiale și mo
rale. Rigoarea în respecta
rea întocmai a normelor și 
legilor, după care ne con
ducem în întreaga noastră 
viață socială, reprezintă 
pentru fiecare comparti
ment de activitate o ga
ranție a desfășurării nor
male a muncii, a apărării 
valorilor create de întregul 
popor.

Iile TANASACHE

Nu se măsooră el cu noi |
Desen de Șt. COCIOABA

• OPTIMISM. Scrisoarea 
cititorului timișorean Ilie Aram- 
bașa degajă un optimism tonic, 
plăcut de semnalat. Autorul rin- 
durilor descrie in cuvinte calde și 
sincere relațiile dintre oamenii din 
jur, bucuria de a trăi și activa in
tr-o orinduire a demnității, in care 
totul este dedicat împlinirii multi
laterale a omului. Cităm pe larg : 
..Ne-am obișnuit atit de mult să 
ne mișcăm liberi și drepți unii 
printre alții, ne-am obișnuit atit 
de mult să privim ca pe ceva nor
mal, in zilele noastre și în socie
tatea noastră, să ne sărim in a- 

jutor, dacă soarta încearcă pe vre
unul dintre noi ! Iar cind zone în
tregi traversează momente de res
triște (vezi inundațiile din 1979) 
ne-am obișnuit să ne apropiem 
umerii și sufletele. să învingem 
stihiile, noi toți ieșind din aceste 
încercări mai puternici și mai 
inalți in inimile noastre. Demnita
tea ne-am ciștigat-o prin’ce am 
făcut și facem pentru noi și pen
tru țara noastră. Cișligăm această 
demnitate in procesul muncii, unii 
alături de ceilalți și in urma apre

cierii reciproce a rezultatelor aces
tei munci. Așa ne-am format șl 
ne dezvoltăm personalitatea și 
mindria de a trăi liberi Intr-o so
cietate dreaptă, în care omul este 
om pentru el însuși și pentru cei

Dialog cu cititorii
din jurul lui care-i sint cu toții 
tovarăși și prieteni”.

• PALIATIVE. Kri-
soarea bucureșteanului Gheorghe 
Gurău pornește de la un articol 
apărut în altă publicație, pentru 
că expeditorul a simțit nevoia să 
ni se adreseze și pentru că pune 
in discuție opinii interesante, ne 
oprim asupra ei. Ce spune, pe 
scurt, Gh. G. ? Că uneori citește 
răspunsuri neconvingătoare la arti

colele critice publicate în presă, în 
special la cele care privesc con
duita unor angajați. Răspunsurile, 
pline de „regretăm cele intimpla- 
te“, .am prelucrat cazul” lasă par
că să se întrevadă falsa agitație a 

celor ce sint obligați să ia măsuri 
și care subit ,.au amnezii, căutind 
din colț in colț vinovatul, de parcă 
nu s-ar ști din capul locului. Ca 
epilog, se prelucrează cazul, se 
iau angajamente, pentru ca să mai 
treacă o vreme și scena să se re
pete in altă parte”.

Cu tot caracterul particular al 
ipostazei, tonul sever al corespon
dentului e justificat. De ce ? O 
sancțiune trebuie să fi? proporțio
nală cu abaterea. în plus, cores
pondentul pretinde ca măsurile de 

îndreptare să fie corelate pe un 
plan social mai larg. (Un șef de 
sală bătăuș a fost retrogradat timp 
de o lună ca ospătar, iar cititorul 
nostru, de meserie fochist, se în
treabă : credeți că dacă eu aș fi 
comis o abatere la locul de muncă 
eram retrogradat din șef de cazan 
in șef de... robinet ?). Semnatarul 
e de părere că autorii unor ase
menea măsuri au uitat cuvintul 
autocritică, iar cind sint împinși 
de realități către ea, umblă cu pa
liative administrative, pudră pe 
obrazul vinovatului și praf in ochii 
lumii. E de datoria noastră și a 
celor din colectivele de muncă res
pective să ștergem sulemeneala de 
pe abaterile morale.

• O SECUNDA! Gheorghe 
Huhulea — Tătărani, jud. Vaslui : 
Ne-ar interesa să ne scrieți despre 
acei studenți ai satului dv. care 
și-au petrecut vacanța pe tractoare 
și combine, ca și despre omul ce a 
declarat : „Numai in satul meu 
simt pămlntul sub picioare”.
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PRODUCȚIA NETĂ - INDICATOR EXPRESIV ln folosința:

AL ÎNDEPLINIRII planului UN MARE BARAJ
HIDROAMELIORATIV

Dup* cum se șUe. Inceplnd din 
•cest »n. producția nrti constitui? 
un Indicator de plan obligatoriu 
pentru toate ministerele, centralele 
Industriale și întreprinderile din In
dustria republicană. Introduce rea

Indicator de plan are dreot 
idenUerea mai precisă a efor- 

velor de întreprinderi 
fițirea Laturilor calit
ății economice, res- 
iporirea mai a cern- 
livitătil muncii, re- 

materiale, spo- 
hnicitatc a pro- 
de muncă com- 

in produse.’, a 
prin înnoirea si moderniza- 

Exprimind 
-o unitate 
indică, de 
lntreprln- 

rea venitului 
trainică de dczvol- 
naționale, de ridi

care a bun, oamenilor munc I.
Acordind importanța cuvenită rea

lizării ritmice și integrale a acestui 
indicator de p’an, numeroase unități 
«u obținut, in primul trimestru, 
bune rt zulta’e in acest domeniu ; 
pr Ansamblul ministerelor energici 
electrice, economiei forestiere si ma
terialelor ele construcții, transportu
rilor și telecomunicațiilor, dc pildă, 
planul la producția netă a fost înde
plinit și depășit. Iar in zece intre- 
pr.nden constructoare de mașini 
grele, unde am adincit investigațiile 
noastre — unități care au calculat și 
raporta* și anul trecut producția hetâ
— s-au îndeplinit și depășit substan
tial sarcinile de plan in trimestrul I 
la producția netă. Așa, de pildă, la 
Întreprinderile „Grivița roșie" și 
„Semănătoarea" din Capitală reali
zările sint mat mari decit prevede
ri de plan cu 16.2 la sută și, res
pectiv, 11.4 la suta, la Șantierul na
val Galați — cu 17.2 la sulă, iar la 
„Rulmentul" din Brașov și „1 Mâi" 
din Ploiești — cu 2,6 și, respectiv, 
cu 3,4 la sută.

Cum s-au obținut asemenea rezul- 
ta’e pozitive ? Iată, bunăoară, exem- 
r’u’ ÎNTREPRINDERII DE MAȘINI 
GRELE DIN BUCUREȘTI, unde in 
primul trimestru planul producției 
nete a fost realizat in proporție de 
114.3 la sută. Ce pirghii s-au dove
dit hotăriroare aici in înregistrarea 
acestui succes ? ..Reducerea cheltu
ielilor materiale de producție a con
stituit pentru noi cel mai serios iz
vor de creștere a eficienței econo
mice și, respectiv, a producției nete"
— apreciază secretarul comitetului 
de partid din Întreprindere. Alexan
dru Beșa. Concret, aflăm că In pri
mai trimestru cheltuielile materiale 
aferente producției globale au fost 
diminuate cu 27,4 milioane lei față 
de plan, că In perioada amintită s-au

economisit peste 6M tone metal, O 
milioane kWh energie electrică șl 
42© tone combustibil convențional. 
Notăm, succint, clteva din numeroa- 
»■ '!•' măsuri tehnlco-organlzatorice 
anllcate, precum și eficiența lor pe 
Iniregul an : ^proiectarea unor 
repere de la turbinele de 330 MW și 
dc 50 MW pentru construcțiile su
date, economii — M tone metal ; re-

rca de mașini grele. Dar iată ce ne 
relata șeful biroului plan al acest-, i 
întreprinderi : „I>a planificarea ch, 1- 
tuielllor materiale aferente produc
ției globale nu s-a ținut cont do nor
mele de consum, ci s-a avut in ve
dere nivelul realizat al cheltuieli
lor din anul trecut, la care s-a apli
cat un procent de diminuare a aces
tuia. Ca atare, nu se poate afirma

Cum este urmărit de întreprinderi?

ruperarca scoarțelor metalice din va
nele de zgură și gropile cuptoarelor, 
economii — 100 tone metal ; dif“- 
r-te Îmbunătățiri tehnologice prin 
croirea mai ra* tonală n materialelor, 
economii — 120 tone metal ; redu
cerea adaosurilor tehnologice la pie
sele turnate de la liniile ele ciment 
— 13 tone metal economii ; organi
zarea debitării centralizate pe Între
prindere — 40 tone metal economii.

Discutăm și cu ing. Gheorghe Mi
hai. șeful biroului plan, care ne-a 
mus : „Imoortantă este și contribu
ita productivității muncii la sporirea 
producției nete. La acest indicator, 
planul a fost realizat in proporție de 
112.3 la sută. Scurtarea ciclului de 
fabricație a noilor produse, asimila
rea altora complexe și cu un grad 
î’.ialt de tehnicitate sint alte căi prin
cipale prin care am sporit producția 
notă". Intr-adevăr, in privința asimi
lării de produse noi, care nu se fa
bricau in anul 1970, lucrurile stau 
bine ; ponderea acestora a ajuns in 
prezent la 60 la sută din totalul pro
ducției. Anul acesta, in nomenclato
rul întreprinderii, alături de turbi
nele de 330 MW figurează liniile de 
ciment, convertizoarele de 150 tone 
pentru oțelăria electrică de la C.S. 
Galați, coloane de sinteză pentru fa
bricarea amoniacului. In acest fel, 
ponderea cheltuielilor materiale in 
volumul total al cheltuielilor de pro
ducție scade simțitor ; in schimb, se 
mărește producția netă, adică valoa
rea nou creată in întreprindere.

Rezultate asemănătoare a consem
nat și intreprinderca „SEMĂNĂ
TOAREA". în vederea creșterii pro
ducției nete, o importanță deosebită 
se acordă și aici reducerii cheltuie
lilor materiale, amplificării producti
vității muncii — la care planul a 
fost îndeplinit in primul trimestru 
în proporție de lin,2 ]a sută. între
băm : considerați totuși că sarci
nile de plan la producția netă ex
primă potențialul real al unității ? 
Cadre din conducerea întreprinderii 
au dat un răspuns categoric : „NU". 
Aceeași apreciere șl la intreprinde-

că producția netă planificată are la 
bază o riguroasă fundamentare". Și 
o precizare a contabilului-ș l al în
treprinderii „Semănătoarea" : „Deși 
st impunea o planificare temeinică a 
fiecărui element din structura pro
ducției nete, totuși, la stabilirea 
sarcinilor de plan, centrala indus
trială nu a pornit de la condițiile 
concrete din întreprindere. Ca do
vadă, nivelul planificat inițial al 
producției nete a fost ulterior mic- 
ș arat";

In aceste condiții, nu este de mi
rare că ambele întreprinderi au rcu-

șlt să depășească cu mai multe pro
cente prevederile de plan la produc
ția netă, cu toate că in trimestrul 
intil nu au fost fructificate pe deplin 
rezervele interne de creștere a aces
teia. De exemplu, la întreprinderea 
de mașini grele rebuturile au Însu
mat. in perioada amintită, peste 7 
milioane lei, iar la „Semănătoarea", 
din 102 măsuri tehnlco-organizatorice 
prevăzute să fie aplicate in patru 
luni, ln scopul modernizării produse
lor și reducerii cheltuielilor mate
riale. nu s-au aplicat decit 72.

Producția netă. Indicator po baza 
căruia — In mai multe unități eco
nomice. printre care și cele două în
treprinderi amintite — se experi
mentează in acest an eliberarea fon
dului pentru remunerarea lucrători
lor, trebuie bine fundamentată. Nu
mai așa concluziile desprinse din 
practică pot fi Judicioase și edifica
toare asupra valențelor noului indi
cator de plan ; numai așa, acest In
dicator va contribui la intensificarea 
preocupărilor colectivelor din uni
tățile industriale pentru' Înnoirea și 
modernizarea permanentă a produc- 
ției, creșterea randamentului muncii, 
reducerea mai substanțială a cheltu
ielilor materiale de producție.

VASLUI (Corespondentul 
„Scinteii", Vaslle Iancu) : Re
cent, constructorii șantierului 
„Moldova" ni I.L.H.S. Bucu
roșii au predat beneficiarilor 
din agricultura județului Vaslui 
un nou obiectiv, cu două luni 
înainte de termen : barajul de 
la Solcștl, Amplasat ln bazinul 
Vasluicțulul, barajul Închide, pe 
o lungime de 1 km, doi ver- 
sanți. In final, în spatele 
acestui baraj se va întinde 
o acumulare d« peste 28 mi
lioane mc apă — cea mai 
mare din judelui Vaslui — cu o 
suprafață de 340 ha. Funcțiunile 
sale sint multiple : atenuarea 
viiturilor de pe versanțl, impli
cit scoaterea de sub efectul 
inundațiilor a peste 15 000 ha de 
teren arabil și pășuni. Irigarea a 
peste 10 000 ha, alimentarea cu 
apă a orașului Vaslui in etapa a 
doua de dezvoltare, precum și 
pentru piscicultura. In prezent, 
constructorii hidrotehniști de la 
același șantier lucrează la ba
rajul Cftzăneștl, avind un avans 
de circa 6 luni, baraj care va 
permite acumularea a 21 mi
lioane mc de apă necesară ali
mentării orașului Negrești și 
irigațiilor de pe toată Valea 
Birladului.

o Tot satul la întreținerea culturilor
„Prășitul este prima mare lucrare 

a anului la care este nevoie de toa
te brațele de muncă, iar la noi 
acordul global a scos tot satul in 
cimp" — ne spunea Grigore Blcă, 
președintele cooperativei agricole din 
Frăsinet, județul Ilfov, unitate care,

Iile ȘTEFAN

Obiectivul întrecerii
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MAȘINI AGRICOLE CU
Cu circa trei ani in urmă, Fa

brica de articole din tabla din 
Codlea a fost reprofilată pe pro
ducția de mașini pentru com
baterea dăunătorilor in agricul
tură prin stropire și prăfuite. 
Primele mașini fabricate la 
I.M.A., noua denumire a în
treprinderii — „M.S.P.C. 300‘* și 
„M.S.P.U. 900" — au constituit 
un examen exigent pentru co
lectivul întreprinderii, atit sub 
aspectul duratei de asimilare, 
cit și al nivelului tehnic de exe
cuție. In ciuda timpului relativ 
scurt, care a trecut de la reali
zarea primelor produse pentru 
agricultură, in ultima perioadă 
colectivul intreprinderii din 
Codlea a început fabricarea unor 
noi mașini de stropit și prăfuit 
superioare primelor tiouri sub 
aspectul concepției construc
tive și al caracteristicilor teh- 
nico-filncționale. Una dintre a- 
cestea, mașina pneumatică de 
stropit și prăfuit M.P.S.P. 3 X 300, 
posedă o serie de avantaje față 
de cea veche pe care a înlo
cuit-o. Ea poate fi folosită in 
egală măsură la combaterea bo
lilor și dăunătorilor, la cuiturile 
de cimp — păioase, porumb, 
cartofi și legume — ca și in li
vezile de vii și pomi. Poate lu
cra in agregat (purtată) cu nu 
mai puțin de 8 tipuri de trac
toare. Pe de altă parte, ea are 
o gamă mai mare de poziții de

regiare, asigurind administra
rea soluțiilor in raport cu pres
cripțiile agrotehnice. Capacitatea 
noii mașini este și ea superioară 
— 900 litri, fiind dotată cu 3 rezer
voare — față de mașina anterioa
ră. care avea doar 300 litri. Toate 
acestea permit M.P.S.P. să aibă 
o productivitate aproape triplă 
și să asigure o stropire mult 
mai uniformă și un consum de 
lichid mai redus. Cea de-a doua 
mașină de stropit de mare ca
pacitate „M.S.T. 900" este și ea 
un produs cu parametri func
ționali superiori, comparativ cu 
mașina precedentă pe care a 
inlocuit-o. Ea este utilizată în 
special la erbicidarea viilor și 
livezilor. Acestor mașini li se 
adaugă aparatul carosabil „A.C.- 
1" cu tracțiune manuală șl 
transport pe roți. El este des
tinat combaterii dăunătorilor 
prin stropire in livezi, in grădi
nile de legume, la dezinfectarea 
unor capacități de adăpostire a 
animalelor și păsărilor, imobile, 
mijloace de transport. Cel de-al 
patrulea produs aflat in fabri
cație la I.M.A. Codlea este apa
ratul de stropit portabil „A.S.- 
14", destinat acelorași lucrări. El 
poate fi purtat in spate, avind 
o capacitate de numai 14 litri.

MAREA REZERVĂ
A DEVANSĂRII
CINCINALULUI

(Urmare din pag. I)

lugărească. Dar să recuperezi, va
loric. restanta de plan ’ *'* 
cu a acoperi cererea 
nominalizate, dinainte 
planificată. răsDunzind 
cerințe bine precizate

' miei. Trebuie să fie 
numai prin realizarea integrală și 
ritmică a planului in fiecare uni
tate industrială se pot satisface 
necesitățile concrete de produse 
fizice ale economiei naționale. De
pășirile indicatorilor valorici, pro
ducția suplimentară a unei între
prinderi nu pot înlocui nicidecum 
restanțele altora. Economia națio
nală este un angrenaj complex de 
sarcini și relații, in cadrul căruia 

unitate industrială are o- 
biective precise, produse nominali
zate. de strictă urgență și utilitate.

Cauzele acestor ritmuri mai co- 
borite înregistrate in unele între
prinderi mari sint diferite. Organele 
locale de partid le cunosc și. prin 
analizele pe care le-au întreprins, 
au determinat măsuri de redresare. 
Cert e=te că in afară de întîrzierea 
punerii in funcțiune & unor noi capa
cități de producție, principala defi
ciență continuă sâ rezide in eșalo
narea (și realizarea) necorespunzâ- 
toare a măsurilor de anvergură din 
planul tehnic ți organizatoric, mă
suri cu mare eficacitate fiind ..îm
pinse" mai către a doua jumătate

nu-i totuna 
de produse 
stabilită si 

l astfel unor 
ale econo- 

limpede că

a anului. De aceea se impune în 
mod deosebit ca organizațiile de 
partid din intreprinderi să vegheze 
sistematic și să controleze cum se 
realizează ritmic și sistematic mă
surile cuprinse in planul tehnic, in 
special cele care vizează sporirea 
producției prin indesirea utilajelor 
provenite din autodotare, perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, 
ridicarea productivității muncii, asi
milarea produselor noi și moderni
zarea celor din producția curentă.

Firește, este bine și îmbucurător 
că industria județelor iși îndepli
nește și depășește sarcinile de pian 
pe ansamblul său. Dar binele nti 
poate estompa rezervele de mai 
bine — respectiv posibilitățile unor 
rezultate pozitive și mai impor
tante prin alinierea tuturor între
prinderilor la nivelul celor fruntașe. 
Tocmai de aceea, odată cu Intensi
ficarea Întrecerii in toate Întreprin
derile, comitetele județene de 
partid și organizațiile de partid tre
buie să acorde un sprijin sporit atit 
unităților rămase in urmă, elt și 
întreprinderilor fruntașe, cu mare 
pondere ln economia județului. Ri- 
dicind cota de participare a mari
lor intreprinderi, suportul devansă
rii cincinalului va deveni și mai 
solid, ciștigul de timp și mai mare, 
sporul de producție și mai substan
țial, ceea ce va avea efecte pozitive 
la scara întregii noastre economii.

CALITATE-PRODUCTIVITÂTE ÎNALTĂ

ridMiiei, inwv, - ------------- -
in ultimii ani, a obținut minimum o 
jumătate de vagon de porumb la 
hectar. Aici, practic, lucrează In a- 
cord global toți cei în stare să țină 
o sapă in mină ; nu numai coope
ratorii din sectorul producției vege
tale. cl și președintele cooperativei 
agricole, contabilii. îngrijitorii de 
animale, mecanizatorii • și chiar unii 
salariati localnici. In aceste zile, 
mecanizatorii Marin Ionită, Nicolae 
Alcxc. Constantin Schinder prășesc 
mecanizat tarlalele de porumb răsă
rite mai devreme. Floarea-soarelul 
și sfecla de zahăr au fost prășite in 
Întregime, iar acum continuă rărl- 
tul. Pe cele 35 ha ceapă s-a Înche
iat și prașila a doua manuală.

Modul concret de organizare b 
muncii și de retribuție in acord glo
bal poartă pecetea exigenței și res
ponsabilității. a grijii de a tace toa
te lucrările la timp și bine. La Frăsl- 
net revin 0,8a ha cultivate cu po
rumb de fiecare cooperator. Pentru 
a asigura condiții echitabile de re
tribuire, fiecare formațiune de mun
că sau familie a primit să lucreze 
suprafețe de porumb ln 4 tarlale. 
Această măsură favorizează și con
centrarea eforturilor la recoltat pen
tru eliberarea'Cu prioritate și în 
timp scurt a terenului unde urmea
ză să se însămințeze griul sau alte 
culturi de toamnă. Excepție de la 
această regulă fac numai îngrijitorii 
de animale, cărora li s-au dat in 
acord global suprafețe aflate mai 
aproape de fermele zootehnice. Pe 
baza calculelor referitoare la chel
tuielile materiale, balanța produse
lor etc. s-a stabilit un tarif de 220 
kg boabe pe tona de porumb obți
nut. Mecanizatorii beneficiază de 
aceleași tarife pentru suprafețele de 
porumb angajate in acord global, 
iar pentru lucrările mecanizate efec
tuate la diferite culturi mai primesc 
20 la sută din valoarea producției

date pesto plan. Cele trei formați! 
mixte — care cuprind cile 7 tractoare 
și 20 de cooperatori fiecare — sint 
direct interesate in realizarea și de
pășirea producției planificate.

Desigur, pentru a obține recolte 
mari la culturile repartizate in 
acord global se cer aplicate măsuri 
de organizare judicioasă a muncii, 
o bună corelare a lucrărilor și asi
gurarea bazei materiale. întreaga su
prafață destinată porumbului a fost 
fertilizată cu îngrășăminte natura
le și chimice. Pe 100 ha s-au aplicat 
cite 20 tone Îngrășăminte organice, 
iar pe celelalte suprafețe — cite 150 
kg Îngrășăminte complexe la hectar. 
In cursul vegetației se vor aplica 
cite 100 kg azotat de amoniu sau 
urea acolo unde se poate obține cel 
mai mare plus de recoltă.

Urmărind să ridice ștacheta per
formanțelor, cooperatorii și mecani
zatorii acordă o atenție aparte cul
turilor irigate. Pe cele 150 ha eu 
porumb irigat s-au aplicat doze spo
rite de îngrășăminte : 300 kg super- 
fosfat și 200 kg azotat de amoniu la 
ha ; totodată, se asigură o densitate 
mai mare de plante recoltabile la 
hectar și se cultivă hibrizi cu un 
înalt potențial de producție. Toți cei 
care lucrează la irigat, inclusiv mo- 
topompiștii, împreună cu familiile 
lor au și porumb în acord global. 
Pentru munca prestată la Irigarea 
culturilor sint retribuiți în bani, pe 
baza normelor recomandate și a su
prafețelor udate.

Așa cum spunea președintele co
operativei, acordul global nu numai 
că a scos tot satul in cimp, dar pe 
mulți dintre cei ce se rezumau la 
aplicarea regulilor obișnuite de cul
tivare a porumbului i-a determinat 
să capete deprinderi noi in executa
rea unor lucrări pretențioase, cum 
sint cele impuse de tehnologia stabi
lită pentru 150 ha loturi de hibridare. 
Alți cooperatori aplică tehnologia fi
xată de specialiștii de la T.C.C.P.T.- 
Fundulea pentru a obține, in acest 
an, o recoltă de 12 000 kg porumb la 
hectar de pe suprafața de 50 ha iri
gate.

C. BORDEIANU

• Grădinarii își dovedesc priceperea

La fabrica „NETTEX 
din Bistrița

La fabrica de textile nețesute 
„Nettex", prima întreprindere pusă 
in funcțiune in actualul cincinal 
pe platforma industrială din orașul 
Bistrița. atingerea parametrilor 
tehnologici proiectați a fost devan
sată cu 6 luni. Moderna fabrică 
bistriteană este înzestrată cu ma
șini si instalații unicate, de inaltâ 
tehnicitate, care au creat posibili
tatea obținerii unei game largi de 
textile netesute. realizate pentru 
prima oară in țara noastră. Recent, 
a fost asimilat aici al 36-lea pro
dus, denumit „Ronfitex V-120", 
utilizat in industria confecțiilor, 
dovedindu-se un excelent înlocui
tor al poliuretanului. care anterior 
era importat. în cadrul marii în
treceri socialiste, una din preocu-

pările esențiale ale colectivului de 
la „Nettex" o constituie folosirea 
intensivă a mașinilor și instalații
lor. ceea ce se soldează cu înre
gistrarea unor mari cantități de 
textile nețesute date peste plan. 
Mai bine de 80 la sută din produc
ția suplimentară este realizată pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Iată cîtevâ imagini — reținute 
de obiectivul aparatului fotografic 
— mărturii grăitoare ale hărniciei • 
și destoiniciei colectivului in Între
cere. Ioana Bilanca, operatoare la 
urzitor (prima fotografie), realizează 
in fiecare schimb 8—10 bobine pes
te sarcina de plan. A doua fotogra
fie înfățișează pe Ana Căpilnaș, o-

perator. cunoscută pentru buna or
ganizare a locului de muncă, eli
minarea totală a stagnărilor mași
nii. Pe Floarea Bălan (a treia foto
grafie), operator tehnolog, am sur
prins-o la sfirșitul schimbului mar- 
cind fabricarea suplimentară a 500 
metri liniari de vatir. Ing. Mircea 
Bocu. director adjunct al fabricii 
(ultima fotografie), dă indicații tine
relor inginere Lucia Maria Pricop 
si Rodica Pirvuleț în scopul per
fecționării unei, faze a procesului 
tehnologic, operațiune menită să 
asigure îmbunătățirea 
ductiei.

în județul Maramureș s-a prevăzut 
ca din producția proprie să se asigu
re legumele necesare aprovizionării 
populației. Pentru realizarea acestei 
prevederi s-a acționat in două; di
recții : a fost extinsă la peste 500 
hectare suprafața cultivată cu le
gume, iar pentru a spori producția, 
munca in legumicultura a fost or
ganizată in acord global.

Formele de aplicare a acordului 
global variază de la unitate la uni
tate, in funcție de nivelul de dez
voltare a cooperativelor agricole și 
forța de muncă existentă. Astfel, în 
cooperativele agricole slab dezvolta
te, cu o valoare a normei de mun
că mal mică, s-a introdus venitul ga
rantat. In această situație 6e află, 
de exemplu, cooperativa agricolă 
din Pribilești. Aici, întreaga supra
față a fost repartizată unui număr 
de 25 de cooperatori, fiecăruia re- 
venindu-i cite un hectar de legu
me. Pe această suprafață ei cultivă 
din toate cele cinci sortimente pre
văzute in plan. Ciclul de producție 
fiind diferit de la o cultură la alta, 
s-a asigurat un flux continuu a pro
cesului de producție, ceea ce face 
ca membrii cooperatori să fie ocu
pați practic,-in medie cite 25 de zile 
pe lună. Ca urmare, ei beneficiază 
de plata integrală a venitului ga
rantat de 900 lei lunar. Acest sistem 
de organizare și retribuire a mun
cii a determinat introducerea unei 
discipline riguroase, disciplină ba
zată pe convingerea fiecăruia că 
numai prin muncă de bună calitate 
și respectarea intocmai a tuturor re
gulilor agrotehnice pot fi obținute 
producții mari care să le asigure ve
nitul garantat Așa se explică de ce 
legumele din grădina cooperatorilor

din Pribilești sint bine Îngrijite. 
Aici, plantele sint amplasate in or-~ 
dinea descrescindă a epocii de se
mănat. După cele care vor fi recol
tate la mijlocul lunii iunie vor urma 
castraveții și verdgțurile pentru 
toamnă. Modul cum evoluează cul
turile prezintă o garanție că din 
această grădină se va putea livra o 
cantitate de 500 tone de legume, adi
că de aproape patru ori mai mult 
decit se producea cu 3-4 ani in urmă.

Tot în acord global a fost organi
zată munca și in grădina de legume 
a cooperativei agricole din 
cești, 
ia te 
revin 
tatul, 
tatul 
cerea _______ y_ ___ „_______
de legume sint asigurate de o echi
pă specializată de 8 oameni. Pină la 
recoltare, cooperatorii sint plătiți în 
funcție de numărul de zile lucrate, 
iar la sfirșitul anului, după livrarea 
produselor — conform tarifelor da 
plată stabilite la 1 000 lei producție.

Și la cooperativele agricole din 
Ardusat, Lăpușel, Mocira, Mlreșu- 
Mare, Tămaia și Șomcuta Mare, da
torită organizării muncii în acord 
global lucrările de plantat șl între
ținere a culturilor sint avansate. 
In atenția organelor agricole jude
țene trebuie să stea impulsio
narea ritmului la plantatul ardeiului, 
tomatelor și castraveților, mal ales 
ln unitățile situate in zona de deal, 
acolo unde, din cauza temperaturii 
mai scăzute, această lucrare este ră-, 
masă ln urmă.

.____ _ ____ __ Lucă-
In angajamentele inche- 

slnt stabilite obligațiile ce 
cooperatorilor privind plan- 
intreținerea culturilor, recol- 

și sortatul legumelor. Produ- 
răsadului și irigarea grădinel

Iosli POP.

Este cunoscută im
portanța deosebită 
rordată de partidul 
nostru înnoirii și mo
dernizării producției. 
Introducerii perseve
rente și in ritm rapid 
a tehnicii no: — ca 
una din pirghiilo ho- 
tăritoare ale cteșterii 
productivității muncii, 
ale satisfacerii la un 
nivel superior a cerin
țelor economiei națio
nale.

De asemenea, este 
bine cunoscut cu cită 
stăruință a subliniat 
conducerea partidului, 
în repetate rinduri, 
necesitatea ca cerceta
rea științifică originală 
să aducă o contribuție 
sporită la promovarea 
progresului tehnic, la 
crearea și asimilarea 
de noi instalații și teh
nologii, la Înnoirea șl 
modernizarea produc
ției industriale. In mod 
sistematic s-a relevat 
cerința stringentă ca 
pe această bază, prin 
stimularea cercetării o- 
riginale, să se asigure 
diminuarea substanția
lă a „importului de in
teligență", să se valo
rifice cu rezultate ma
xime potențialul de 
glndire și creație al 
inginerilor și tehnicie
nilor noștri.

...Și totuși !
Și totuși continuă să 

persiste fenomene de 
comoditate, de indife
rență și lipsă de inte
res, datorită cărora 
soluții originale valo-* 
roase, elaborate de cer
cetare și producție, in
venții și inovații zac 
prin mape, sertare sau 
birouri de omologare 
fără a depăși faza de 
proiect — deși au fost

a-
verificate practic, pro
bate in întreprinderi 
și avind o eficiență e- 
conomică certă. Cau
za ? în mod incontes
tabil, manifestările de 
rutină și conservato
rism ale celor care 
preferă fie să lucreze 
rutinier, după tehnolo
gii învechite, depășite, 
fie să li se servească 
„pe tavă" mașini, uti
laje sau aparate din 
import.

Chiar deunăzi, la 
Consfătuirea cu acti
vul de partid și 
stat din 
comerțului 
și cooperării 
mice 
tovarășul 
CEAUȘf 
general

de 
domeniul 

exterior 
econo- 

internaționale, 
NICOLAE 

iESCU, secretar 
al partidului, 

critica cu indreptățită 
severitate mentalita
tea retrogradă ce se 
mai intilnește in u- 
nele întreprinderi pri
vind întîrzierea in în
sușirea produselor noi, 
faptul că introducerea 
unora din acestea in 
fabricație durează ani 
de zile, că se tărăgă
nează schimbarea pro
ducției și arăta că 
„un rol important in 
producția de utilaje 
complexe șl mașini-u- 
nelte au electronica, 
aparatura de măsură 
și control" ; de 
semenea, sublinia că 
producția de apa
ratură șl control 
insușită s-a învechit, 
că este necesară mo
dernizarea ei. relevind 
că rolul principal in 
Introducerea în pro
ducție a tehnicii și 
tehnologiilor avansate 
in înnoirea producției 
il are cercetarea, pre- 
cizind, incă odată, cu

a-

claritate: „Trebtiie să 
mergem pe calea va
lorificării la maximum 
a resurselor proprii, a 
reducerii importului, 
pentru a realiza un 
echilibru corespunză-

lectronic pasiv pentru 
o gamă largă de ma- 
șini-unelte — aparatu
ră care pină acum se 
obținea 
import, 
teva din

numai din 
Despre ci- 

avantajele

tate superioară. In a- 
celași timp, pentru noi, 
ca producători, intro
ducerea în fabricație a 
acestei aparaturi cre
ează condiții pentru 
o valorificare superi-

unor comenzi fer
me din partea între
prinderilor cărora a- 
semenea aparatură 
le-ar fi necesară. O 
situație de-a dreptul 
paradoxală dacă avem

Logica strînibă a unor mentalități economice retrograde:

De ce din cercetarea originala,
ciad e mai comodă soluția 
„pe tavă" a importului?

0 remarcabilă aparatură proprie de control electronic
solicită dreptul la viață

ex-tor intre import și 
port".

...întreprinderea 
mecanică fină 
București. Aici, în 
laborare cu Institu
tul de cercetări și 
proiectări pentru me
canică. fină și scu
le s-a omologat, pen
tru prima dată la noi 
in țară, aparatura de 
control electronic ac
tiv pentru mașini de 
rectificat (rotund plan, 
fără centru) și apa
ratura de control e-

de 
din 
co

pe care le oferă uni
tăților beneficiare a- 
ceastă aparatură ne-a 
informat ing. Șerban 
Teodorescu, directo
rul întreprinderii de 
mecanică fină. •

— In primul rînd, 
folosirea acestui sis
tem de aparatură, in 
industria construcții
lor de mașini, permi
te sporirea producti
vității muncii cu 
20—30 la sută. în 
condițiile realizării u- 
nei producții de cali-

oară a kilogramului 
de metal, de la 450 de 
lei in prezent, la 
1 500 de lei.

Deci, avantaje certe 
de partea ambilor 
parteneri, atit pentru 
producători cit. mai 
ales, pentru benefi
ciari. Cu toate aces
tea, fabricarea In se
rie a acestui sistem 
de aparatură, Ia nive
lul întregii capaci
tăți, este la ora 
actuală incertă. Prin
cipala cauză, lipsa

în vedere faptul că 
încă din luna iunie 
1973, ln urma unui 
sondaj efectuat de 
Institutul de cerce
tări și proiectări pen
tru mecanică fină și 
scule in rindul a 48 
de întreprinderi din 
cadrul Ministerului 
Industriei Construc
țiilor de Mașini Gre
le. Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii și Mi
nisterului Industriei

Ușoare, a rezultat că 
un număr de 19 uni
tăți manifestă inte
resul pentru achizi
ționarea acestor siste
me de aparatură. Ba- 
zindu-se pe răspun
surile favorabile pri
mite. întreprinderea 
producătoare și-a asi
gurat baza materială, 
a omologat noile pro
duse. dar nici pină in 
prezent nu are asigu
rată integral desface
rea sistemelor de a- 
paratură pe care, con
form planului, le poa
te livra la sfirșitul 
semestrului II a.c. 
Pină acum însă s-a 
reușit să se asigure, 
cu sprijinul ministeru
lui de resort, numai 
un număr minim de 
comenzi la întreprin
derea de mașini-unelte 
București, întreprin
derea mecanică Cugir 
șl „Unirea" Cluj.

Care este explicația 
a 

a-
dispariției subite 
interesului pentru 
chlzltionarea unor 
semenea produse ? 
primul ririd. este

In 
.. o 

problemă de atitudi
ne din partea unită
ților care au răspuns 
la sondajul efectuat. 
Ca să ne referim la 
un singur exemplu — 
întreprinderea „Elec- 
troaparataj" din Bucu
rești — deși inițial 
s-a declarat inte
resată față de a- 
ceste produse, pe par
curs a renunțat cu u- 
șurință, fără a avea 
măcar curiozitatea de 
a trimite un Specia
list la producător, care 
să se convingă de 
modul în care func
ționează aceste tipuri 
ultramoderne de apa-

N 
ratură. Nu mal puțin 
adevărat este însă 
faptul că vinovate se 
fac atit întreprinde
rea producătoare, cit 
și Institutul de cer
cetări și proiectări 
pentru mecanică fină 
și scule, care au pre
ferat un lung „dialog" 
al hîrtiilor, în locul 
unor acțiuni concrete, 
bazate fie pe invita
rea viitorilor parte
neri la sediul între
prinderii pentru a 
face cunoștință cu 
noile tipuri de apara
tură, fie pe deplasa
rea in întreprinderile 
considerate ca viitoa
re beneficiare pentru 
a demonstra specialiș
tilor, la fața locului, 
calitățile noilor proto
tipuri realizate, per
formanțele tehnice 
ale acestora.

In fond, ce se aș
teaptă, pentru ce atita 
comoditate și lipsă de 
Interes ? De ce unele 
întreprinderi benefi
ciare manifestă ne
încredere și reține
re ne justificate in 
fața unei creații teh
nice originale, capabi
lă să determine avan
taje economice certe? 
Este ușor să se arate 
cu degetul unul spre 
altul, este ușor să se 
recurgă la justificări, 
Ipsă nimeni nu are de 
cîștigat din asemenea 
procedee. Intervenția 
ministerului de resort 
este stringent nece
sară.

Pe cînd se va des
chide drum larg utili
zării aparaturii res
pective ln construcția 
de mașini ?

Adrian POPESCU
J
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tin «ecoî șl ftfmfttate 
nașterea marelui revoluționar 

tist Avram Iancu. erou cu 
na legendă si istoriei noastre

=nnahtatea luj Avram Iancu 
luic in primul rind in acțiune.

U9 din Transilvania. „A fost 
« a sublinia! tovarășul 

Cetușescu — una dintre cele 
ele, mal îndelungate și mai 
Ire revoluții din cite a ru- 
continentul

ru dus Insă 1r dezbinur^R forțelor re
voluționare române șl maghiare, 
ajungindu-ae pină la tragice conflicte 
armato, de pe urma cărora nu au 
avut de profitat decit nemeșii — 
..aristocrații conferva tori care nu 
roesc hbertatca practică Intre națiu
nile Transilvaniei, cl fi acum pe 
aripile superbiei zboară după o su
premație absurdă" — precum și auto- 
ritiiple imperiale habsburgice.

înzestrat cu excepțional»- însușiri 
de organizator, cu un remarcabil ia- 
lent de strateg revoluționar, Iancu a 

venit conducătorul oștirii revolu-nostru in

AVRAM IANCU

mună : „Fraților maghiari I Pe noi 
nc-a răsculni ncrecunoaștcrca na(io- 
nalltA|il politice, tiraniile și barbariile 
aristocraților transilvani mnghlarl 
pe cari poporul in nsiS epocă nu Ic-a 
mal putut suferi și de cari inteligența 
s-a scirbit de tot. Luațl Alte mijloace 
de r trata cu noi, convlngc-vcți de
plin că intre noi și voi armele nici
odată nu pot hotări. Firea — conti
nua Iancu - nc-a așezat Intr-o patrie 
r» impreună sâ asudăm cultlxind-o, 
împreună să gustăm dulceața fructe
lor el". Acest o cuvinte pot sta cu 
cinste pe frontispiciul edificiului

înefi din timpul vieții, Avram Iancu 
a fost ridicat pe piedestal de erou in 
conștiința contemporanilor. „Născut 
pentru acțiune — spunea despre el 
Bnrițiu — venise tocmai la timp, toc
mai in acel ani epocali... unul rltn acei 
bărbați adevărat providențiali". La 
începutul secolului nostru. Szabd 
Ervin, conducător de seamă al mișcă
rii socialiste maghiare, aprecia că 
„Iancu șl ceilalfi intelectuali români 
n-au fost cu nimic mai puțin demo- 
crați decit cei mai radicali membri al 
„tineretului din marile" din Ungaria. 
Acești intelectuali

Unicul dor
Tf voltă in m; 
le larg

rat ghem d 
tradlcțil d 
de ascuttb 
ce a tăcut 
lunta revoluțio
nară de eliberare 
sorinlă și națio
nală să c« 
aici o deos 
amploare si 
tensitatc. Avram 
Iancu. născut din 
părinți tirani în 
c?a mal săracă și 
mai oprimată re
giune a

al vieții mele 
e să-mi văd

națiunea fericită

ARTA DESENULUI

români trăiau in 
mijlocul poporu
lui și erau, in ce 
privește obiecti
vele lor, apro- 
piați de popor". 
Marele poet ma
ghiar Adv Endre 
iși exprima astfel 
sentimentele in
tr-o scrisoare că
tre Octavian Go- 

pc 
tri- 

stră-

si desenul în artă
Necesitatea frumosului nu mai poale fi despărțită In condițiile 

cietâțil noastre de sensurile imediate ale vieții. Tată un adevăr 
care ne-am referit adeseori, un adevăr la care revenim ghi
di ndu-ne la rolul pe care învățămintul de toate gradele il 
are in educarea tinerei generații. Din ce in ce mal receptivă, 
marea masă a publicului stabilește relații lot mal complexe cu feno
menele artistice contemporane. Aproape nu există sector de activi
tate în care să nu se simtă contribuția artistului plastic la modela
rea mediului înconjurător, a obiectelor pe care lo folosesc oamenii.

«o- 
Ir

FAPTUL
DIVERS

Moților, — dar 
juneind. datorită 
studiului și ex
cepționalelor lui 
însușiri. în rindu- 
rile oamenilor lu
minați ai epocii, 
a înțeles și a izbutit să dea expre
sie cum nu se poate mai lim
pede năzuințelor poporului, cauzei 
eliberării naționale a românilor din 
Transilvania, aspirațiilor de dreptate 
socială a oamenilor muncii. Tocmai 
de aceea a devenit conducătorul ma
selor de țărani și mineri din munții 
Apuseni.

Avram Iancu se face remarcat 
încă din primele zile ale re
voluției din 1843, la Adunarea de la 
Tirgu-Mureș (25 martie), avind apoi 
un rol deosebit in mobilizarea moți- 
lnr la impunătoarea adunare de la 
Blal. din zilele de 3'15-5/17 mai 1848.

Asemenea lui Nicolae Bălcescu, 
Cerar Bolliac și altor conducători 
politici români. Avram Iancu s-a 
pronunțat ferm, incă de la începutul 
revoluției, pentru colaborarea revo
luționară româno-maghiară. Ami- 
narea fără termen a aplicării in 
Transilvania a legii privitoare la 
desființarea iobăgiei, refuzul guver
nului revoluționar ungar de a acorda 
libertăți naționale românilor și vo
tarea de către Dieta din Cluj a 
anexării cu forța a Transilvaniei la 
Ungaria — măsură samavolnică, care 
nu ținea seama de voința majorității 
covirșitoare a populației, românii —

150 de ani de la naștere

țlonare române din Munții Apuseni, 
organizind temeinic apărarea acestei 
regiuni ca țară românească, respin- 
gind cu succes forțele superioare ata
catoare. Organizarea militară urmă
rea scopuri strict defensive — impu
nerea drepturilor poporului, iar or
ganizarea politică și administrativă 
avea la bază puterea maselor, princi
piile revoluționare și democratice 
cele mai largi pentru acel timp, asi- 
gurind libertatea înăuntru și in afară, 
întrunind caracteristicile, unei ade
vărate republici românești populare.

Iancu a fost înșelat de promisiunile 
mincinoase ale habsburgilor privi
toare la recunoașterea drepturilor și 
libertăților românilor, fapt de care 
și-a dat singur seama in toiul răz
boiului civil, cînd imperialii și-au 
dovedit mai degrabă dușmănia decit 
prietenia, treci nd în cele din urmă 
la reprimarea atit a revoluției ro
mâne. cit și a celei ungare. Pentru 
unirea forțelor revoluționare româno- 
mashiare in lupta împotriva dușma
nului comun — imperiul habsburgic — 
au militat spiritele luminate din 
ambele părți. în celebra sa scrisoare 
din 27 Iunie 1849 către Ioan Gozman, 
Iancu se adresa cu aceste cuvinte 
pentru găsirea unei căi de luptă co-

conviețuirii frățești, pe care de multe 
sute de ani. cu multă trudă și jertfe, 
11 ridică românii și maghiarii din 
Transilvania. Ele dovedesc concepția 
avansată, democrat-revoluționară, a 
lui Avram Iancu, apropiată de esența 
gindirii • politice a lui Nicolae Băl- 
cescu.

Ca rezultat al tratativelor purtate 
între Iancu și conducătorii revoluției 
maghiare, in vara anului 1849 a fost 
semnat „Proiectul de pacificare", dar 
aceasta nu a mai putut împiedica 
deznodămintul tragic al revoluției, 
înăbușită de forțele armate ale celor 
două mari imperii — habsburgic și 
țarist.

După revoluție, Iancu a fost tot 
timpul urmărit indeaproape de orga
nele represive ale statului habsbur
gic. Arestat in decembrie 1849, a tre
buit insă să fie eliberat imediat, căci 
furia poporului la aflarea acestei 
vești devenise amenințătoare. A ră
mas printre moții săi pină la sfirșituJ 
vieții — in septembrie 1872 — fiind 
inmormintat la Țebea, lingă gorunul 
lui Horea. „Unicul dor al vieții mele 
e să-mi văd națiunea fericită, pentru 
care după puteri am lucrat pină 
acum, dar fără mult succes" — a 
scris el in testamentul său.

ga : „Iubesc 
Iancu, acest 
bun nobil, 
lucitor, poetic și 
înflăcărat’'.

Mișcarea noas
tră muncitorească 
și socialistă, apoi 
Partidul Comunist 
Român au dat o 
înaltă apreciere 
vieții și activită
ții Iancului, „unul 
dintre cei mai 
mari revoluționari 
care și-au jertfit 
viața pentru li
bertatea poporu
lui". cum se a- 
precia intr-un do
cument al mișcă
rii " •'
din 
din 
rea 
partid și de către 

întregul popor și-a găsit in zilele 
noastre o vibrantă expresie in cuvin
tele secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Năs
cut in aceeași vatră a suferinței ca 
și Horea, a cărui pildă revoluționară 
l-a îmbărbătat in acțiunile sale, 
Avram Iancu s-a impus in ochii con
temporanilor săi, ca și ai posterității, 
ca o figură luminoasă, expresie a 
luptei hotărîtoare și a setei de drep
tate și independență națională a po
porului român".

In România socialistă au triumfat 
pe deplin idealurile pentru care au 
luptat și și-au jertfit viața eroi ca 
Avram Iancu — dreptatea socială, 
unitatea și deplina egalitate în drep
turi pentru toți fiii patriei, fără deo
sebire de naționalitate, libertatea și 
independența națională. Strins uniți 
in jurul partidului comunist, sub con
ducerea căruia au obținut mărețele 
lor cuceriri revoluționare, oamenii 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — le consolidea
ză continuu, muncind în strinsă uni
tate pentru înflorirea patriei comu
ne. pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

muncitorești 
Transilvania 

1913. Omagie- 
sa de către

Alexandru PORȚEANU

Ultima piesă a lui Ion 
Băieșu, „Chițimia", este o 
dramă. Ea pornește (ca și 
cea precedentă) de la o lu
crare in proză — o schiță 
inclusă in volumul „Sufe
reau împreună". Chițimia 
voiește să spună — răspicat 
in final, mal indecis șt tul
bure pe parcursul piesei — 
că fericirea (și chiar cursul 
firesc al existenței) nu se 
poate baza pe mistificare ; 
impostura, furtul, crima, 
ipostaze ale degradării u- 
mane, determină eșecul ori
căror (al tuturor) aspira
țiilor omului : că la acest 

contribuie atit senti- 
vinovfiție al

dureroasă acceptare) a fe
meii va izbucni salvator 
pentru ea.

Susținătorii morali — 
travestiți (la propriu și la 
figurat) in „Profesor", „Fi
lozof" sau in hainele unui 
străin interesat de inven
ție — se vor dovedi niște 
escroci, pungași mărunți

in elucidarea raporturi
lor dintre ele, o notă 
de ambiguitate. „Miste
rul" mult prelungit pe 
parcursul diferitelor scene 
se dizolvă brusc, fără 
efecte superioare, în chip 
dezamăgitor chiar, prin 
clasice lovituri de teatru. 
Artificiosul, lipsa de or-

CARNET TEATRAț

me, al acestei piese cu me
saj grav.

Impresiile de la lectură se 
regăsesc — aproape fără 
nici un fel de sugestii su
plimentare — in spectaco
lul Teatrului „Bulandra". 
Rezultatul colaborării dintre 
un tinăr regizor, Al. Tatos, și 
o echipă de talente bine cu- ■ 
noscute are darul de a a- 
minti 
portă 
bune 
coșul

PRACTICA
DE VARA A

eșec .. 
meatul de 
culpabilului însuși, cit și 
judecata la care-1 
ceilalți (care nu pot deve 
aliații Iul inconștienți de: 
pentru puțină vreme).

Pentru a exprima drama
tic o asemenea idee, Băie
șu recurge la tema (clasi
că) a asumării unei false 
identități (prin furt șl — 
poate — chiar prin crimă). 
Chițimia II a furat identi
tatea lui Chițimia I (cole
gul său de arme, prietenul 
nedespărțit) in împrejurări 
neclare, atîta neme cit 
nu se știe exact dacă Chi
țimia II ..a ajutat" să ex- 
pieze un muribund sau 
doar un grav rănit. S-a că
sătorit cu logodnica celui
lalt Șl-a însușit invențiile 
acestuia. Cu timpul Insa
— au trecut două decenii
— iubirea și ambițiile teh
nice vor eșua lamentabil. 
Totul se va degrada, parcă, 
in jur. va deveni urit, sor
did. Lucrurile înseși vor 
părea descompuse și agre
sive. Invenția, a cărei su-I gentle și-a !nsu$it-o de la 

I celălalt, va deveni o cum- 
I plită absurditate. Tainica I ostilitate (disimulată de 
I Indiferență, dispreț sau

supun 
;nt CHIȚIMIA"

de ION BÂIEȘU

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
ți cel puțin dubioși din 
punctul de vedere al echili
brului mintal. Chițimla cel 
adevărat va reapare, fără 
patimă justițiară, acuzind 
prin simpla lui „prezență".

Din păcate, acest fir epic, 
îndeajuns de simplu, pre
cum $i ideile piesei nu se 
deapănă limoede și firesc. 
Ele se deduc dintr-o 
construcție literară des
tul de confuză și Impre
cisă. Dorința de maximă bo
găție de sensuri (inclusiv 
aspirația la dimensiuni 
simbolice) duce la o pro
nunțată indecizie stilis
tică și complică conținu
tul lucrării. Autorul păs
trează mereu, in felul in 
c~re concepe prezentarea 
șl evoluția personajelor,

ganicitate a construcției, 
caracterul artistic necon
vingător al piesei aii 
insă și alte cauze. Una 
dintre ele este oscilația 
neabilă — și fără șan
sa de r se ridica la pres
tigiul unui procedeu ori
ginal — între o situație 
la limita verosimilului și 
recursul brusc la fantastic 
sau la o convenție teatrală 
nerealistă. O alta : părțile 
comice (in general, de ca
litate și doar, uneori, a- 
mintind de rețete cunos
cute din lucrări anterioare) 
sufocă drama •— sugerată 
cu mijloace mai puțin In
spirate — încit, cum s-a 
mal observat, comicul pare 
solul prim al acestei dra-

că nu orice text su- 
sau determină — cu 
rezultate — in pro- 
transpunerli scenice 

contribuția teatrală crea
toare, sporul de valoare. 
Spectacolul — cu unele 
momente de comic sclipi
tor, cu altele de melodra
mă și cu altele de dramă 
modernă — are același 
e.'ecl derutant.

într-o ambianță sugesti
vă (decorurile lui Helmut 
Stunner creează atmosferă 
sprijinind deopotrivă pla
nul realist și simbolic), 
Octavian Cotcscu sugerea
ză frămintările de infern 
sau stările de absență prin 
caro trece personajul prin
cipal intr-o creație care a- 
testă marea sa vocație 
pentru dramă. Rodica Ta- 
palagă, într-o compoziție 
remarcabilă, comunică e- 
moțlonant ravagiile timpu
lui trăit intr-o condiție ne
firească. Actrița conferă 
„dezabuzatei" Vica un plus 
de căldură șl umanitate, 
care justifică metamorfo
za finală. Ștefan Bănică a 
conturat cu nerv și preci
zie pe Profesor, eviden
țiind duplicitatea persona
jului și comicul său invo
luntar. Prin datele sale fi
zice, prin desenul mișcării, 
prin mimică, Ovidiu Schu- 
,macher a potențat cu fi
nale pitorescul șl straniul 
„Filozofului".

Nnîalia STÂNCII

UNIVERSITATEA
(Urmare din pag. I)
nu se îmbolnăvească" de pe urma 
prea multor... eforturi. Așa se face 
că însăși concepția despre muncă a 
unor studenți este grevată de se
rioase tare.

— Cu ce probleme ee confrun
tă in prezent colaborarea orga
nică și de durată intre senat, 
consilii profesorale, asociații ale 
studenfllor ți decanate ?

— Cel puțin pentru Universitate, 
problemele la ordinea zilei sint : 
dezvoltarea corelației dintre învăță* 
mint. cercetare și producție ; Îmbu
nătățirea conținutului științific și po
litico-ideologic al programelor ; sin
tetizarea cunoștințelor asimilate de 
studenți pe parcursul semestrelor; ex
tinderea cercetării catedrelor ș.a. Și 
fără un aport studențesc substanțial, 
nici una din aceste sarcini n-ar pu
tea fi realizată optim. Iată de ce. la 
o recentă intilnire pe care birourile 
comitetului de partid și senatului au 
avut-o cu reprezentanții studenților 
In consiliile profesorale șl în senat 
s-a subliniat necesitatea ca asocia
țiile studenților să aibă un aport 
substanțial și riguros la hotăririle 
consiliilor, iar decanatele să cu
noască in detaliu fiecare problemă 
ridicată de studenți, pe care s-o 
soluționeze cu operativitate și dis- 
eernămlnt. Stilul de muncă al fie
cărui organism in parte și al tuturor 
laolaltă se cere sensibilizat Ia întrea
ga gamă de nuanțe specifică 
muncii universitare.

— fn ce condiții reusesc 
, mai bine și. mai ales, cind 

reușesc asociațiile studenților

să-șl exercite influența mobili
zatoare asupra tmeretutui uni
versitar ?

— Succesul activității asociațiilor 
studențești este garantat de cunoaș
terea documentelor partidului, de 
hotârirea ți consecvența cu care ele 
militează pentru aplicarea acestora 
in viața universitară. Din păcate 
insă, nu Întotdeauna asociațiile stu
dențești, de la nivelul anilor de stu
dii îndeosebi, izbutesc să-și aleagă 
o tematică interesantă de dezbatere, 
care să-l mobilizeze pe studenți. 
Discuțiile sint uneori lungi și plic
ticoase. fără eficiență scontată. Se 
Intimplă, de asemenea, ca 9tudențli 
care fac parte din consilii sau din 
senatul universitar să nu-șl Înțelea
gă pe deplin rolul ce le revine ; 
nu-și consultă colegii, iar atunci cind 
iau cuvintul exprimă adesea o opi
nie fără valoare exponențială și 
nici nu-țl informează colegii asupra 
deciziilor adoptate.

— Ce conținut trebuie să i se 
imprime azi conceptului de în
drumare nemijlocită a -,i- 
ților ?

— îndrumarea trebuie să 
studentul in viața Boclală, 
și culturală, să-i cultive 
gerea că valqrile

ceastă relație este exemplul perso
nal al profesorului, izvorul viu și 
model al personalității viitorului spe
cialist. Fără acest prestigios generator 
de gindire proaspătă, de energie, de 
permanentă atitudine critică și, mal 
ales, autocritică, activitatea univer
sitară riscă sfi-șl transforme condi
ția de organism intr-una de meca
nism.

azi

cel 
nu

studen-

implice 
politică 

___ convin- 
o___ ___  __ materiale și
spirituale impun respect șl o contri
buție nemijlocită la sporirea lor. A- 
șadar, nu e destul ca un singur ca
dru didactic să răspundă de un sin
gur grup de tineri, ci toate cadrele di
dactice să cultive îndrumarea in 
conformitate cu sensurile multiple 
care 1 se atribuie acestui important 
aspect al muncii universitare in do
cumentele de partid. Tocmai de a- 
ceea, consider că esențial In toată •-

ELEVILOR
t

Conducerile școlilor din întreaga 
țară, în colaborare cu comitetele de 
părinți, desfășoară intense pregătiri 
pentru ca practica de vară a elevilor 
să se desfășoare în cit mai bune 
condiții. Potrivit programei anali
tice, in perioada 17 iunie — 30 au
gust. școlarii vor lucra, eșalonat, cîte 
două săptămlni, în întreprinderi, 
combinate industriale, ferme agricole, 
stații-pilot și in alte unități produc
tive. Practica de vară se va desfă
șura. diferențiat, potrivit pregătirii 
tehnico-productive dobindite de e- 
levi la cursuri, specificului industriei 
județene, precum și cerinței de forță 
de muncă ce se ridică în flecare

— Desenul mi se pare cel mai im
portant mijloc de educație artistică 
— ne-a declarat la începutul discu
ției noastre maestrul Alexandru 
CIUCURENCU. Vechi de cind lu
mea, de cind oamenii au început să 
traseze primele Unii pentru a fixa 
datele unei experiențe legale de rea
litatea înconjurătoare, servind apoi, 
treptat, ca mijloc de autoexprima- 
re din ce în cc mai complex, dese
nul și-a aflat, de-a lungul anilor, o 
prezență continuă în conștiința ma
relui public, a artiștilor înșiși. Epoci 
dintre cele mai diferite din istoria 
artei au. asigurat anumite caractere 
distincte desenului. Simplificat, eli
berat de multe amănunte, uneori 
inutile, el a ajuns astăzi un mij
loc important de exprimare. Rolul 
său se manifestă atit in perioada 
de formare a tinerilor artiști, adică 
atit in perioa
da învățămîntu- 
lui, cit mai ales, 
mai tîrziu, in 
momentul in care 
fiecare artist în
cearcă să trans
pună pe pinză 
ceea ce simte și 
gindește despre 
lumea lui. 
că desenul 
ceea ce aerul este . 
dintre noi. Fără desen este __
orice posibilitate de exprimare 
unei viziuni personale.

— Desenul oferă, Incepînd cu 
primele virste, și posibilități 
largi de formare șt de infor
mare.

— Fără îndoială. Aș aminti, de 
pildă, rolul covirșitor al ilustrațiilor 
din manualele școlare și din cărțile 
destinate copiilor. In deplină concor
danță cu textul pe care-1 însoțește, 
desenul trebuie să devină o punte 
de comunicare, un mediator în ve
derea unei mai depline înțelegeri. 
Și acesta este doar un început. Obiș
nuința de a mînui creionul sau alte 
materiale ale plasticii, dobindită 
treptat, pe diferite trepte ale învă- 
țămintului mediu, își va afla, mai 
tirziu, nenumărate aplicații practice. 
Căci aproape nu există meserie care 
să nu folosească desenul. Desenul 
tehnic, cu o largă aplicabilitate, pe 
lingă specificul său, are și o anumi
tă frumusețe, o anume poezie aș 
spune. Alături de el, desenul artistic 
este la fel de important pentru for
marea tinerelor generații in spiritul 
dragostei pentru frumos, al educării 
gustului, al priceperii in a-și orga
niza iui mediu de muncă și viață cit 
mai plăcut.

— Știm că desfășurați, de 
peste un sfert de secol, o inten
să activitate didactică. Ce rol 
are Institutul de arte plastice in 
orientarea studenților pe calea, 
unul studiu temeinic al desenu
lui ?

— Institutul nostru este printre 
primele in lume în care studiul de
senului este făcut cu mare seriozi
tate. Cred, și lucrul acesta l-am 
experimentat cu numeroase genera
ții de artiști, că numai desenul poa
te contribui la dezvoltarea unei a- 
devărate personalități artistice. în 
general, începem cu studiul desenu
lui după natură pentru a ajunge 
treptat Ia o interpretare a ei și apoi, 
în ultimă instanță, Ia folosirea crea
toare a imaginației artistice. între 
aceste trepte există, desigur, perioa
de de timp destul de îndelungate in 
care studenții se deprind cu pro
porțiile, cu caracterul modelului. De 
aici încercăm trecerea spre un anu-

A?
este

mit stil de exprimare șl mal tîrziu 
a unui stil, pe cit posibil, personal.

Cred că un talent nu se poale ex
prima fără meșteșug. Exercițiul, în 
acest domeniu, este, să zicem, ase
mănător celui pentru oricare instru
ment muzical. Spre deosebire de h- 
pocile trecute, desenului i se cer in 
zilele noastre multe date suplimen
tare. El trebuie să exprime sintetic 
și cit mai sugestiv motivul propus. 
De aceea Încercăm in primul rind 
să-1 facem pe student să înțeleagă 
ceea ce are de exprimat, pentru ca 
apoi, treptat și cu foarte multă răb
dare, să poată ajunge'să transmită 
gindurl și emoții personale. Am in- 
tilnit de multe ori in expoziții lu
crări ale unor pictori improvizați și, 
aș zice, agramați din punctul do 
vedere al desenului, care nu știau 
nici măcar să-și

Interviu cu artistul poporului
Alexandru CIUCURENCU

spune 
pentru 

pentru
astfel, 
artist 

oricare 
exclusă 

a

organizeze supra
fața pe care lu
crau. în aceste 
condiții, ideea 
sau mesajul lu
crării era foarte 
nebulos, 
lucrul 
vent si 
șfiinclos, 
adîncit zi de zi, 

cu avint șl pasiune creatoare, poate 
constitui sursa adevăratelor reușite 
în pictură.

— Pe lingi exercițiul practle, 
ce rol revine culturii de specia
litate in formarea individualită
ții artistice ?

— Un rol la fel de Important. 
La institut, paralel cu activitatea 
practică, studenții sînt inițlați asupra 
celor mai variate etape din istoria 
picturii, sculpturii sau graficii ro
mânești și universale. Fără acest 
studiu, fără să cuncștl motivația, 
condiționarea atit de complexă, e- 
conomică, socială, politică a fiecărei 
lucrări nu poți înțelege nici carac
terele mari ale stilului pe care il 
studiezi. Fără o informare aprofun
dată asupra condiționărilor atit de 
variate din punct de vedere istoric 
care au determinat creația unui ar
tist, nu-i poți pătrunde nici opera.

— Care apreciați a fi în acest 
context rolul educativ-formativ 
al desenului ? Ce înseamnă a te 
forma cu adevărat ?

— Exemplul marilor noștri maeș
tri, desăvirșiți în arta desenului, a 
ajutat pe cei mai mulți din artiștii 
noștri reprezentativi de astăzi să se 
dezvolte organic și susținut, să sta
bilească o viziune și un stil propriu. 
Merită o adincă meditație acest pro
ces de formare cu ajutorul desenu
lui. Și, mă refer acum, nu numai la 
cci ce se pregătesc pentru a deveni 
artiști, ci la marea masă a publicu
lui nostru atit de dornică să-și dez? 
volte cunoștințele artistice, să-și or- 
ganizoze un mediu de viață cit mai 
plăcut. Ce înseamnă a- te forma cu 
adevărat ? Pentru artist, cu cit ești 
mai mult tu însuți, cu cit poți da 
mai mult decit primești, cu cit ești 
mai legat de specificitatea culturii 
poporului tău, cu atit ești mai viu 
și mai bogat. Pentru cele mai va
riate categorii de public înseamnă a 
fi îndrumat atent, încă din primele 
clase, pe calea unui desen armonios, 
care, asociat culorii, să insufle pa
siunea pentru formele frumoase. 
Este o pasiune cu repercusiuni ne
bănuit de adinei nu numai pe planul 
imediat al educației artistice, dar și 
pe un altul, mai general, al ecouri
lor sociale pe care activitatea fie
căruia dintre noi îl poate avea.

Interviu realizat do
Marina PREUTU

Numai 
consec- 

con- 
reluat

,,ROMÂNIA - FILM" prezintă o producție a Casei de filme 5

De bună voie și nesilit de nimeni

(Agerpres)

Scenariul: Domokos Gâza; regia : Maria Callas Dinescu ; imaginea : Costache Dumitru- 
Foni, Cornel Diaconu ; muzica : Laurențiu Profeta ; versuri : Flavia Burei ; decoruri : 
Sever Frențiu ; costumele : Nelly Grigoriu Merola ; sunetul : inq. Oscar Coman ; mon
tajul : Maria Neagu. Cu: Ana Szeles, Romeo Pop, Emanoil Petruț, Făbian Ferenc, Elisabeta 
Jar-Rozorea, Eugenia Bosînceanu, Rodica Man dac he, George Mihăiță, Constantin Co- 
drescu, Paula Chiuaru, Gheorghe N agili. Cintă : Doina Spătaru-Olinescu și Cornel 

Constantinii!
Eterna temă a Iubirii Intr-un film de o emoționantă autenticitate. EASTMANCOLOR

„PATRIE, PĂMINT SFINT"
Un colectiv de actori ai Teatru

lui dramatic din Baia Mare s-a 
lnti’nit de curlnd cu minerii din 
Herja. Actorii au făcut o vizită in 
subteran, au purtat discuții cu mi
nerii pe teme profoslonnle, de edu
cație politică și estetică, iar la ie
șirea din schimb, la gura minei, pe 
o scenă in aer liber, au susținut, 
in fața a peste 400 de muncitori, 
un montaj de poezie patriotică 
Întitulat : „Patrie, pămint sflnt". 
Astfel de lntllniri sint programate 
in lunile viitoare și la uzina cen
trală de preparare a minereurilor, 
întreprinderea metalurgică de me
tale neferoase din Baia Mare, Ex
ploatarea minieră Săsar. Combina
tul de prelucrare a lemnului Si- 
ghetu-Marmației, In comuna Reme- 
tea Chioarului și la Monumentul

patrloților de la Moisei. De aseme
nea, intilnirile actorilor cu oameni 
ai. muncii vor continua la sediul 
teatrului, unde vor fi organizate vi
zionări de spectacole, dezbateri pe 
marginea pieselor prezentate. (Va
sile Gaflone).

NOI FORMAȚII CORALE
Comune ca Dâbulenl, Poiana Mare, 

Valea Standului și altele de pe 
cuprinsul județului Dolj s-au 
făcut cunoșcute și prin formațiile 
corale a căror bogată activitate ar
tistică dăinuie de aproape un 
veac sau și mai bine. Pornind de 
la această frumoasă tradiție, Co
mitetul județean Dolj de cultură 
și educație socialistă a lansat che
marea ca in flecare comună să se 
alcătuiască cite o formație corală. 
Inițiativa a gășit un larg ecou. 
Printre primele localități în care

au fost înființate sau reînființate 
coruri se află cele din comunele 
Unirea, Cetate, Călărași, Ișalnița 
etc. (Nistor Țuicu).

FESTIVAL FOLCLORIC
La Moldova Nouă, orașul mine

rilor, s-a desfășurat o nouă ediție 
a „Festivalului cîntecului, jocului 
și portului popular" de pe frumoasa 
clisurâ a Dunării. La această ma
nifestare au participat un mare 
număr de artiști amatori români 
și sirbi din localitățile de pe malul 
românesc al Dunării. (Nicolae Ca- 
tanu).

PREMIERE TEATRALE
• Actorii Teatrului Național din 

Iași au pus în scenă piesa „Pui 
de teatru românesc" — cuprinzînd 
cintece șl vodeviluri de Vasile A-

lecsandrl spectacol cu care se 
va întreprinde un turneu prin 
țară. Premiera a avut loc la casa 
de cultură a tineretului și studen
ților din localitate. Regia o sem
nată de Virgil Raiclu și Carmen 
Barbu, actori ai teatrului.

• Teatrul maghiar de stat din 
Cluj anunță premiera pe țară a 
piesei ,.Piticul din grădina de vară" 
de Dumitru Radu Popescu. Regia : 
Ban Ernest. Decorul : Toth Laszlo.

• Teatrul de stat din Arad a 
prezentat recent, in premieră pe 
țară, comedia dramaturgului con
temporan grec D. Psathas. „Aso
ciația minunilor". Regia : Emil Jo- 
san. Scenografia : Traian Nițescu.

• Colectivul secției maghiare a 
Teatrului de Nord din Satu-Maro a
firezentat premiera comediei „Insu- 
a“ de Mihail Sebastian. Regia este 

semnată de Tomdri Peter, absol
vent al Institutului de teatru din 
Tg. Mureș (spectacol de diplomă).

Movila 
scoasă din 
anonimat

în timpul unei excursii cu 
elevii in împrejurimile localită
ții Drăgănești-Olt, atenția pro
fesorilor Constantin Z. Ioncscu 
și Dumitru Andreescu a fost a- 
trasă de o movilă de pămint 
care nu părea să fie naturală. 
Ca să se convingă, profesorii și 
elevii au pus mina pe sape, lo- 
peți și tirnăcoape, transformind 
movila intr-un veritabil șantier 
arheologic. Și iată că strădania 
lor n-a fost zadarnică. De sub 
movila de pămint, ei au scos la 
iveală vestigii arheologice pro
venind din două așezări succe
sive : una din epoca neolitică — 
aparținind culturii Gumelnița — 
și alta din epoca bronzului — 
cultura Glina. A fost adunată o 
frumoasă „recolta" arheologică, 
între care silexuri și ceramică. 
Șl astfel, „comoara" de sub mo
vilă a devenit muzeu al școlii, 
cu exponate de o deosebită va
loare istorică și documentară.

...Dar cu
mierea 
ceati avut?»

Intr-un fapt divers publicat la 
28 aprilie atrăgeam atenția asu
pra efectelor pe care le poate 
avea pentru albine stropitul po
milor și al culturilor atunci cind 
nu se iau măsurile de precauție 
necesare. lată-ne in situația de 
a relata din nou despre o negli
jență și mai gravă, soldată cu 
pagube șl mai mari. Pe raza co
munei Mircea Vodă (Ialomița) 
și a zonei agricole din preajma 
orașului Cernavoda a avut loc 
o amplă — și necesară — acțiu
ne de tratare a plantelor împo
triva dăunătorilor. Numai că 
numeroșii apicultori, care aveau 
stupii in această zonă, nu au 
fost anunțați. Consecința : odată 
cu dăunătorii, au fost „tratate" 
și albinele din 900 de stupi, a- 
ducindu-se daune in valoare de 
peste 400 000 lei.

„Răzbuna
rea" tarifelor

O descindere a Inspecției de 
stat - pontru controlul prețurilor 
dLn județul Prahova la hoteluri
le „Palas" din Sinaia și „Carai- 
man" din Bușteni. Scopul : mo
dul în care sint respectate tari
fele legale de cazare. O primă 
constatare : nota de plată nr. 
18110 de la „Palas" fusese 
„umflată" cu 40 de lei, iar cea 
cu nr. 22 764, mai modestă, cu 
numai 10 lei. La rindul lor, cei 
de la „Caraiman" au mărit și ci 
prețul cu cite 5 lei la fiecare pat 
in parte. în urma controlului, au 
avut si vinovății „parte" de cu
venitele sancțiuni. Tot după... 
tarif.

Prea multi» 
ciorapi... 
strică!

Miliția municipiului Timișoara 
a definitivat urmărirea penală 
în dosarul privind sustragerea 
unor produse de la fabrica de 
ciorapi din localitate, in valoare 
de 63 413 lei. Alături de cei doi 
invinuițl de sustragerea mtrfii 
— Paul Marinescu și Constantin 
Andrelanu — mai este implica
tă, sub învinuirea de tăinuire, șl 
Georgeta Dudu, la domiciliul 
căreia a fost găsită o bună par
te din bunurile furate. Dosarul 
a fost înaintat procuraturii.

„La gogoașa 
înfuriată"

Pe lingă magazinul cooperației 
de consum din comuna Runcu 
(Gorj) a fost amenajată o gogo- 
șerie. Ce-i drept, deverul era 
marc. Numai că, fără să se țină 
seama de cele mai elementare 
norme de protecție, a fost con
fecționată, într-o magazie alătu
rată, o instalație improvizată 
(formată dintr-un butoi de ben
zină, un vas cu motorină și un 
tub de oxigen) cu ajutorul că
reia se încingea uleiul. Pină 
deunăzi, cind, încins prea tare, 
uleiul a făcut să sară în aer în
treaga instalație. Și, odată cu ea, 
gogoșeria. Cei vinovați au în
cercat să invoce diferite motive. 
Toate au fost considerate... go
goși. Plătesc.

Bun ca 
plinea

Toți locuitorii din Solea — 
Suceava spuneau despre bruta
rul Dragoș Vasilovici că este un 
om bun ca... piinea pe care o 
face. Iată de ce, în puterea nop
ții, cind au aflat că brutarul lor 
S-a îmbolnăvit grav, avind o he
moragie galopantă, au sărit cu 
toții să-l ajute. Au chemat „Sal
varea", dar oricit de repede ar 
fi sosit, era prea tirziu. Imediat, 
locotenentul major de miliție 
M‘hdi Ursu s-a urcat la volanul 
propriei mașini și l-a transportat 
pe D.V. la spitalul din Suceava. 
In curind, solcenli vor avea din 
nou la masă piinea atit de bună 
făcută de brutarul lor.

. Rubricâ redactata do 
Peîre POPA 
Gheorcjhe DAVID 
șl corespondenții „Scînteir
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icața. Matei Ghigiu, 
al P C.R.. ministrul 

idustriale. a plecat la 
ritația C-.C. al Uniunii 
nezr. pentru a repre- 
festivitățil? prilejuita 

-a aniversare a Zilei 
tepublica Democratici
e Aeroportul Olopeni, 
i Gheorgho Nccula.
1 al P.C R.. activiști

rrezppt. dc asemenea. Ras- 
der, însărcinat cu afaceri 

R.D. Sudan la București.

a sosit în Ca- 
activîști ai P.C. 
Iordan Borisov, 
ccție la C.C. al 

care, la invitația C.C. al 
va face o vizită in schimb de 
|ă in țara noastră.

Departamentului Națlo- 
retului și Sporturilor din 
air. condusă dc Ssrmassa 
ombe. membru al Birou- 

; populare a re-
vo'ut-ci. comisar de stat al Denar- 
t’Tnentulul National al Tineretului și 
Sferturilor, care a sosit In țara noas-

trl. U Invitația C.C. al U.T.C., a 
avut, tn cursul zilei de marți, con
vorbiri la CC. al U.T.C., Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor 
81 Consiliul Național pentru Edu.a- 
ție Fizică și Sport. Cu acest prilej 
S-a realizat. Intr-o atmosferă cor
dială. prietenească, un ulii schimb 
de păreri în legătură cu activitățile 
pe jinlc de tineret și sport dm cele 
OdOA țări. precum și ru posibilitățile 
dc dezvoltare a colaborării bilaterale.

La discuții a fost prezent Bokingi 
Emboyoln, ambasadorul Republicii 
Zair la București.

★
Principalele probleme ale serici

culturii. o veche ocupație practicată 
In multe dintre satele țârii noastre, 
au constituit obiectul unor largi dez
bateri In cadrul simpozionului orga
nizat In cursul zilei dc marți la Sta
țiunea de sericicultură. R ofere! ele 
pre.-entate au analizat pe larg teh- 
no’ogiile modeme de creștere inten
sivă a viermilor do mătase, calitățile 
tehnologice ale producției de gogoși 
din țara noastră, tehnologia culturii 
Intensive a dudului. în cadrul simpo
zionului a fost relevată experiența 
județului Dolj in dezvoltarea serici
culturii.

tv
PROGRAMUL I

(Agerpres)

CU PRIVIRE LA CONCURSUL

PENTRU AFIȘUL

„A XXXa aniversare
a eliberării patriei"

P.oo TeleșcoalA • Album școlar, 
începuturile poetice nle lui 
Mlhal Eminescu • Biologie 
(anul III) : Metabolismul 
• introducere în matematica 
modernA : Teoria graiurilor 
(i) • Itinerar istoric : His
tria.

10,00 Curs de limba englezi.
10.30 Curs do limba rusA.
11,00 Viratele peliculei.
11,50 Legile țârii — legile noastre. 
12,00 Pagini din Albumul dumi

nical.
18,00 Curs de limba germani.
16.30 — 17,00 Curs de limba fran

ceza
17.30 Telex.
17,35 Steaua polarft. Emisiune de 

orientară școlarA șl profesio
nală. „Construcții și construc
tori".

17.55 Scena — emisiune do actuali
tate șl critică teatrală.

18.15 Sri Lanka. Reportaj filmat.
18.30 Film serial pentru copii : 

George.
18.55 Tragerea Pronoexprcs.
19.05 Tribuna TV.
19,20 1001 de seri : Purcelușul Sta

fidă.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Teleobiectiv.
20.15 Satule, vatră frumoasă ! Cin- 

tece și dansuri populare.
20.30 Telecinemateca. Ciclul „Mari 

ecranizări" — „Ziua cea mai 
lungă" (I). Premieră pe țară.

22,00 Premieră TV : Cîntecele
muncii. Balet Inspirat de 
melodiile unor cunoscute
cintece muncitorești.

22.15 24 de ore.

REPUBLICII SRI LANKA
Excelenței Sale WILLIAM GOPALLAWA

Președintele Republicii Sri Lanka
Am plăcerea să vă Adresez, In numele poporului român și al meu per

sonal, calde felicitări șl cele mal bune urări do sănătate și fericire excelenței 
voastre, do progres și prosperitate pentru poporul Republicii Sri Lanka, cu 
prilejul zilei naționale a țării dumneavoastră. Îmi exprim convlngeren că 
relațiile prietenești existente intre țările și popoarele noastre se vor dezvolta 
continuu in interesul reciproc, al păcii și înțelegerii internaționale. •

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Excelenței Sale
Doamnei SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE

Prim-ministru al Republicii Sri Lanka
Ziua națională a Republicii Sri Lanka Îmi oferă plăcutul prilej să vă 

transmit, excelență, cordiale felicitări și urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese In activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere. Primiți va 
rog, excelență, asigurările considerației mele celei mai Înalte.

MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

si dezarmării la Conferința
general-europeană

Se reamintește artiștilor 
plastici — membri ai Uniunii 
artiștilor plastici și ai Fon
dului plastic, precum și tutu
ror celor interesați, că data 
predării proiectelor pentru a- 
fișul ...4 XXX-a aniversare a 
eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist" este ziua de 
4 iunie a.c.

Proiectele vor fl predate la 
Oficiul de expoziții, București, 
str. Batiștei nr. 13.

Informații suplimentare asu
pra concursului se pot obține 
de la Direcția instituțiilor de 
spectacol artistic și a artelor 
plastice, „Casa Scînteiiu, tele
fon 17 60 10 — interior 1246.

PROGRAMUL II

20.00 Pagini de umor : „Ce Vrăji 
a mai făcut nevasta mea".

20.25 Universitatea TV.
21,00 Telex.
21,05 De pe scenele lirice ale țării. 

Selecțiuni din o*pcreta „My 
fair lady" de Loewe. Inter
pretează ansamblul Operei 
din Timișoara.

22,00 Meridiane lltărar».

„Țara frumuseții" 
sau „Țară fericită" — 
așa sună in traducere 
denumirea de Sri 
Lanka, pe care Cey
lonul a adoptat-o in 
mod oficial odată cu 
abolirea statutului de 
dominion și procla
marea republicii, la 22 
mai 1972.

Moment istoric în 
viața acestui stat in
sular, proclamarea re
publicii a constituit 
încă un pas pe calea 
consolidării indepen
denței dobindlte în 
1948. o nouă victorie 
a Frontului Unit al 
forțelor de stingă — 
aflat la cîrma țării 
din 1970 — care tra
duce in viată un am
plu program de trans
formări economice și 
social-culturale pro
gresiste. Printre aces
tea se Înscriu extin
derea și întărirea con-

trolului de stat in e- 
conomie, limitarea ca
pitalului străin și a 
proprietăților particu
lare asupra bunurilor 
imobiliare și a pă- 
mintului, crearea de 
cooperative agricole, 
dezvoltarea învățămin- 
tului, ridicarea 
dardului 
populației, 
înființate 
corporații 
domeniul _______
metalurgică, cimentu
lui, minieră, petrolu
lui, ceaiului, tutunu
lui etc.

Intre Republica So
cialistă România și 
Republica Sri Lanka 
s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de 
prietenie și colabora
re bazate pe princi
piile suveranității na
ționale, egalității in 
drepturi, neamestecu-

stan-
de viață al 

Au
peste 

de stat in 
industriilor

Iul 
ne,

in treburile inter- 
avantajului și res

pectului reciproc. O 
mărturie a acestor re
lații o constituie acor
dul bilateral de coo
perare economică șl 
tehnică, in baza că
ruia România partici
pă la realizarea unor 
obiective economice 
importante în Reou- 
blica Sri Lanka. Con
tactele intre factori de 
răspundere din cele 
două țări au contri
buit, de asemenea, la 
extinderea șl dezvol
tarea relațiilor priete
nești existente intre 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Sri Lanka — relații 
ce. in pofida distante
lor, cunosc o evoluție 
mereu ascendentă, in 
Interesul reciproc al 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colabo
rării internațipnale.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Școala suporterilor

Miercurea' trecută — cind invi
tam cititorii sâ colaboreze la 
această rubrică — încheiam cam 
așa : Așteptăm ca iubitorii de 
soort — de oriunde ar fi — să ne 
semnaleze in scris faptele deose
bite. pentru a le dezbate public, 
astfel incit cele bune să se-adu- 
ne. cele rele să se spele !

Dăm. azi. cuvintul primului co
respondent al rubricii noastre — 
tovarășul Aurel Tudoran, de la 
școala generală Dirvari. comuna 
Valea Călugărească, județul Pra
hova :

..Sint de profesie educator și mă 
doare cind văd uneori cum copiii 
— viitori sportivi și viitori supor
teri sportivi — cresc intr-un cli
mat lipsit de sportivitate. Cred 
c-ar merita să se scrie Ia ziar și 
desore felul cum se desfășoară 
uneori întrecerile sportive intre 
clase ori intre școli. Căci aici, in 
școală, deprind viitorii cetățeni 
comportamentul civilizat ! Și. dacă 
pe uncie stadioane găsim grupuri 
de suporteri scandalagii, nu tre
buie să trecem cu vederea că ei au 
fost — ori mai sint încă — elevi. 
De aici decurge sarcina școlii de 
a face educație și in acest - sens. 
Or. trebuie să recunoaștem, cite- 
odatâ însăși școala rămine cori
gentă Ia disciplina sportivității.

, , Nu vreau să generalizez, de a-
f -eea citez exemple pe care le cu-

> nose direct. Am asistat la două 
I întreceri sportive în școala noastră.
I Una — de handbal fete, intre două

clase : întreaga curte a scolii era 
un vacarm, iar fluierul arbitrului 
nu se mai auzea din pricina fluie
răturilor elevilor soectatori. Altă
dată nu mi-a venit să cred ure
chilor de ce-am auzit la un meci 
între reprezentativa școlii noastre 
și cea a altei școli : strigăte, în
demnuri de genul „dă-i la oase"

sau „omoară-l", huiduieli și chiar 
Înjurături.

Exemple ar mai fi. dar important 
este să nu ne lamentăm pe mar
ginea lor. ci să acționăm. Mai ales 
noi. educatorii — și spun autocri
tic. la adresa mea cit și a colegilor 
mei care au chiar specialitatea 
aport — avem îndatorirea să con
tinuăm procesul de educație și pe 
terenul de sport, sau tocmai pe 
terenul de sport. Pentru aceasta 
insă trebuie să acționăm toti și 
nu să închidem ochii dacă, perso
nal. răspundem de pregătirea spor
tivă a reprezentativei școlii. Așa 
văd eu problema cultivării civili
zației sportive încă din școală".

...Cum spuneam, și cum se vede, 
scrisoarea primului colaborator pu-

blic la rubrica noastră ridică o 
problemă care invită la meditație. 
Oricare dintre noi a vizionat cel 
puțin o Întrecere organizată, sau 
neorganizată, dintre copiii noștri 
și ai altora. Si oricare dintre noi 
a trăit, cred — pe lingă emoția și 
bucuria ce ti le produc voioșia și 
euforia viitorilor sportivi sau vii
torilor cetățeni îndrăgostiți de 
snort — șl sentimentul regretului 
că. uneori, cite un copil sau mai 
multi se comportă așa cum a vă
zut ori a auzit el că se comportă 
unii microbiști certați cu etica a- 
renei și a străzii. Chiar dacă ase
menea situații sint rare, fenomenul 
există și nu prin ignorarea lui 
poate fi tratat. Tocmai de aceea, 
noi. oamenii trecuti de virsta co
pilăriei — din poziția noastră de 
frați mai mari, sau de părinți, sau 
de profesori — putem șl trebuie să 
facem mai mult pentru a ajunge 
acolo incit curatul spirit al sporti
vității să troneze absolut in toate 
jocurile și întrecerile sportive ale 
copiilor și tinerilor de a căror e- 
ducatie sintem răspunzători. La a- 
ceastă îndatorire cred că e bine să 
medităm. Și noi, dar și organizația 
pionierilor, și organizația U.T.C.

Rubrica noastră așteaptă. în con
tinuare. alte intervenții privind 
orice fenomen sau fapt care ono
rează — sau. dimpotrivă. întinează 
— noțiunea atit de generoasă a ci
vilizației sportului.

G. MITROI

FOTBAL : Azi în „Cupa României"

Penultimul act al „Cupei României" 
la fotbal — cele două partide semifi
nale — se vor disputa astăzi la Bucu
rești și Sibiu.

Pe stadionul Republicii din Capita
lă, deținătoarea trofeului, echipa C.S. 
Rm. Vilcea, va primi replica forma
ției Jiul Petroșani, finalistă a com
petiției cu doi ani în urmă. In „sfer
turi", fotbaliștii vilceni au eliminat 
cu 5—4 pe Universitatea Cluj, la ca
pătul unui meci pasionant, care a ne
cesitat două prelungiri și executarea 
loviturilor de la 11 m, iar Jiul Petro
șani a întrecut la limită, cu 1—0, 
echipa A.S.A. Tg. Mureș.

Un joc interesant se anunță și cel 
de la Sibîu, unde Steaua București 
va ln’ilni pe Politehnica Timișoara. 
In faza anterioară, fotbaliștii bucu- 
reșteni s-au calificat In dauna for
mației U.T. Arad, pe care au învins-o 
cu 3—1, în timp ce studenții timișo
reni au ciștigat cu 1—0 partida susți
nută cu divizionara B, S.C. Tulcea.

Ambele meciuri vor începe la ora 
16,30. Stațiile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, reprizele se
cunde ale acestor jocuri. Transmisia

se va face pe programul I, in. jurul 
orei 17,25.

★
Astăzi, în mai multe orașe din 

Suedia, se vor disputa primele me
ciuri din cadrul fazei finale a tur
neului internațional de fotbal (ju
niori) — U.E.F.A. Echipa României 
va tntîlni, in localitatea Ronneby, 
selecționata Finlandei. Stațiile noas
tre de radio vor transmite pe progra
mul I. din jurul orei 19,50, aspecte de 
la această partidă.

★
Willie Ormond, selecționerul echi

pei de fotbal a Scoției, a de
finitivat lotul care va participa 
la turneul final al campionatului 
mondial din R.F. Germania. Din lot 
fac parte următorii 22 de jucători : 
Harvey, Allan, Stewart (portei) ; 
Jardine. McGrain. Schaedler. Dona
chie. Holton, Buchan, McQueen 
(fundași) ; Blackley, Hay, Cormack, 
Bremner (mijlocași) ; Hutchison, Mor
gan, Dalglish, Law, Ford, Jordan, Lo
rimer, Johnstone (atacanți). 12 dintre 
acești jucători activează în echipe 
din prima ligă a campionatului en
glez.

De cltova zile, participanții la 
Conferința pentru securitate șl coo
perare in Europa au trecut la un 
orar dc ședințe foarte Încărcat — 
între 7 și 8 reuniuni pe zi, Iar de 
la caz la cnz au loc și lntllniri de 
lucru suplimentare. In același timp 
se constată o preocupare pentru a- 
sigurarca unei eflciențe sporite a 
activității, astfel incit să se poată 
accelera redactarea documentelor șl 
a se încheia în termenul preconizat 
faza dc la Geneva a conferinței.

Atenția observatorilor este con
centrată, cu deosebire, asupra sub
comisiei pentru aspectele militare 
ale securității — unde dc mai multă 
vreme se constată o anumită stag
nare — deblocarea negocierilor in 
acest compartiment fiind considerată 
de o marc importanță pentru pro
gresul general al lucrărilor. Tre
buie spus că negocierile pe a- 
coastă tema s-au dovedit de la Înce
put dificile — in parte, desigur, șl 
datorită caracterului complex al pro
blematicii militare, fără ca aceasta 
să constituie singura cauză... în 
abordarea aspectelor militare ale 
securității B-a pornit de la actuala 
situație din Europa — zonă cu o atit 
de mare concentrare de forțe și mij
loace de luptă, reprezentlnd un po
tential de distrugere cum nu a 
mai cunoscut omenirea de-a lun
gul istoriei sale. Este suficient 
să amintim, de pildă, că tota
lul efectivelor militare ale N.A.T.O. 
pe continent in timp de pace este de
2.9 milioane de oameni, iar prin In
cluderea. in general, a tuturor for
țelor N.A.T.O., cifra se ridică la
4.9 milioane de militari. Totalul chel
tuielilor de înarmare ale statelor 
N.A.T.O. depășea in 1972 suma de 
100 miliarde dolari. Importante re
surse sint dedicate forțelor armate 
și in celelalte state ale continentului. 
Iar cursa înarmărilor, cu acțiunile 
și contraacțiunile ei. continuă...

Ținindu-se seama de pericolul fără 
egal pe care il prezintă aceste uriașe 
forțe distructive pentru națiunile din 
această parte a lumii și pentru soar
ta întregului glob, adoptarea de mă
suri in vederea realizării unei secu
rități reale și eficiente pentru toate 
statele constituie o preocupare ma
joră a țărilor europene.

Pentru început, in cadrul con
ferinței europene au fost luate in 
considerare unele măsuri de.creștere 
a increderii și întărire a stabi
lității pe continent în acest 
sens, o serie de state participante 
au prezentat propuneri concrete. Ho- 
tărîtă să-și aducă întreaga Sa contri
buție Ia realizarea unor progrese 
reale in această direcție și pornind 
de la concepția sa generală asupra 
încetării cursei înarmărilor și trece
rii la dezarmare, România a pre
zentat propunerea de a se include 
în documentele finale prevederi re
feritoare la următoarele măsuri : 
notificarea prealabilă a manevrelor 
și mișcărilor militare de anvergură, 
schimbul de observatori la manevrele

v r e e a

TENIS : Lista favorijilor pentru turneul de Ia Roma

CITEVA RINDURI
BASCHET. D ATELE CAMPIONA

TELOR EUROPENE. In cadrul lucră
rilor conferinței delegaților federații
lor naționale la baschet din Europa, 
s-a stabilit ca întrecerile campiona
telor feminine europene să aibă loc 
anul acesta intre 28 august și 3 sep
tembrie la Gardinia (Italia). Ediția 
din 1975 a campionatului european 
masculin va fi găzduită intre 12 și 25 
mai intr-un oraș din R.F. Germania, 
care încă nu a fost stabilit

CICLISM. — ..Cursa Păcii" se a- 
propie de finiș ; cicliștii au străbătut

ieri traseul penultimei etape (a 13-a), 
între Usti și Mlada Boleslav. Victo
ria a revenit la sprint rutierului ce
hoslovac Antonin Bartonicek. cro
nometrat pe distanța de 138 km cu 
timpul de 3 h 21’48” (medie orară 41 
km). Dintre cicliștii români, primul 
a sosit Teodor Vasile, la 28” fată de 
învingător.

Tricoul galben este purtat de Sta
nislaw Szozda (Polonia). Pe echipe 
se menține lideră formația Poloniei.

Astăzi se desfășoară ultima etapă, 
Mlada Boleslav—Praga (160 km).

automobilism, congresul 
DE PRIMĂVARA AL F.I.A. La Sofia 
au început lucrările Congresului de 
primăvară al Federației internaționale 
de automobilism (F.I.A.), la care par
ticipă delegați din 38 de țări ale lu
mii. printre care și România.

Timp de patru zile participanții la 
congres vor dezbate o serie de teme 
privind turismul automobilistic, spor
tul automobilistic și cartingul, pro
bleme de circulație, consecințele cri
zei de carburanți asupra automobilis
mului etc.

Intre 27 mai și 2 iunie se vor des
fășura la Roma întrecerile campiona
telor internaționale de tenis ale Ita
liei, unul dintre principalele turnee 
ale actualei ediții a „Marelui Premiu" 
— F.I.L.T.

Organizatorii l-au desemnat ca 
principal favorit al probei de simplu 
bărbați pe campionul român Ilie Năs- 
tase, urmat în ordine pe lista favori- 
ților de Jan Kodes (Cehoslovacia), 
Bjorri Borg (Suedia), Stan Smith 
(S.U.A.), Adriano Panatta (Italia), 
Mantiei Orantes (Spania), Paulo Ber
tolucci (Italia), Aleksandr Metreveil

(U.R.S.S.), Jlri Hrebec (Cehoslovacia), 
Jaime Fillol (Chile) și Tom Gorman 
(S.U.A.).

★
Rezultate înregistrate în -turneul in

ternațional de tenis de la Bourne
mouth (Anglia) : simplu bărbați : Ba- 
razutti (Italia) — Farrell (Anglia) 
6—2, 9—7 ; Onny Parun (Noua Zee- 
landă) — McNair (S.U.A.) 6—2, 3—0, 
6—1 ; Gisbert (Spania) — Vasquez 
(Argentina) 7—5, 6—4 ; Cronk (Aus
tralia) — Panatta (Italia) 4—6, 6—4, 
6—3 ; Wuenschig (R.F. Germania) — 
Toma Ovici (România) 7—6, 6—1.

Ieri în țară : Vremea a fost In ge
neral frumoasă, mai ales în prima par
te a zilei, cind cerul a fost variabil. 
După-amlază s-au produs lnnorârl mat 
accentuate in sudul Crișanei, in Banat, 
Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei 
și In sudul Transilvaniei, unde s-au 
semnalat averse de ploaie și descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului, la ora 
14, oscila între 13 grade la Tirgoviște 
șl 25 de grade la Calafat. In București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul va
riabil. S-a semnalat ploaie de scurtă 
durată. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 mai. In țară : Vremea se va 
menține în general frumoasă și căldu
roasă în jumătatea de nord a țării șl 
ușor Instabilă în celelalte regiuni, unde 
vor cădea averse locale de ploaie. Vint 
slab pînă la potrivit, predorqlnînd din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 5 șl 15 grade, Iar 
cele maxime între 15 și 25 de grade, 
mal ridicate în sudul țării. In Bucu
rești : Vremea se menține frumoasă 
șl călduroasă, mai ales la începutul In
tervalului. Cerul va fi variabil. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
ratura în creștere In primele zile.

Soare, confort și voie bună pe litoral
(Urmare din pag. D

pentru prima dată — 
cifra de 1 000 000. (Mai 
bine de o jumătate de mi
lion vor fi turiști romani, 
la care se adaugă un număr 
in creștere de turiști străini 
din aproape toate 
Europei, din afara 
nentului, precum și turiști 
care vor veni pentru prima 
dată — din Canada, Islanda 
etc).

Iată acum — prezentate 
succint — principalele nou
tăți, 2.șa cum ne-au fost 
ele descrise de organizato
rii turismului de pe li
toral . .

DOTAREA MATERIALA. 
Pentru modernizarea bazei 
materiale și remedierea 
instalațiilor uzate s-au 
cheltuit pină acum aproape 
200 000 000 lei, hotelurile, 
restaurantele și celelalte 
dotări turistice prezentin- 
du-se in acest an la un ni
vel superior de înzestrare 
și confort. In plus, în acest 
sezon se va da in folosință 
noul hotel S3natorial „Man
galia", avînd o capacitate 
de cazare de peste 590 de 
turiști, dispunind de soatii 
de tratament speciale și 
de o policlinică dotată cu 
cele mai moderne aparate 
medicale. Tot in acest an,

țările 
conti-

turiștii care vor locui in 
stațiunile ce nu dispun de 
baze proprii de tratament 
cu nămol vor putea folosi 
— pentru prima dată — 
Dămolul „pel-amar", am
balat in pungi de polieti
lenă și pus in vinzare la a- 
numite chioșcuri.

GASTRONOMIA, 
sezonul „litoral *74“ 
cătuit un rețetar 
(cu peste 300 de 
care urmărește. în 
pal, reducerea 
de grăsimi și 
necorespunzătoare, precum 
și extinderea preparatelor 
din legume și zarzavaturi. 
In vederea îmbunătățirii 
condițiilor de pregătire a 
mincărurilor a fost con
struit — la Jupiter — un 
nou grup gospodăresc (do
tat cu utilaj de mare ran
dament), iar pentru servi
rea mesei au fost contrac
tate cantități sporite de 
ppște și fructe proaspete. 
(Întregul fond de marfă 
pentru actualul sezon este 
asigurat).

PENTRU _________
TIMPULUI LIBER. în _ 
ceri an vor funcționa aici 
107 baze sportive, sail de 
jocuri, parcuri de distracții, 
piseine șa. Vor fi organi
zate și in acest an — atit

Pentru 
s-a al- 
special 
retete), 

... princi- 
excesului 

condimente

PETRECEREA
a-

pentru turiștii români, cit 
și pentru cei străini — 
excursii in tară și peste 
hotare. In stațiuni vor fi 
deschise 27 unități de ali
mentație publică cu speci
fic românesc, iar la Ma
maia va funcționa un bar 
pentru copii — care va fi 
aprovizionat cu un variat 
sortiment de băuturi ...ră
coritoare și va avea ca 
protagonistă pe populara 
Veronică (fetița Lulu Mi- 
hăescu). Pe scenele litora
lului se vor desfășura 
peste 600 spectacole de tea
tru, operă și operetă, de 
muzică - populară și ușoară, 
programele fiind susținute 
de cele mai cunoscute co
lective artistice din tară. 
Vor fi organizate, de ase
menea, numeroase manifes
tări sportive de diferite ge
nuri.

...Spațiul tipografic limi
tat nu ne permite să trecem 
în revistă toate noutățile 
litoralului din acest an, 
dar nici nu putem încheia 
fără a mai nota că au fost 
plantați pentru acest sezon 
3 500 de brazi. 100 000 tran
dafiri și peste două milioa
ne de flori, care vor îm
bogăți paleta cromatică a 
spatiilor din lurul hotelu
rilor și de pe aleile sta
țiunilor.

Desigur, pină la 1 Iunie
— cind se așteaptă sosirea 
masivă a turiștilor — vor 
fi puse la punct și ultimele 
amănunte privind lărgirea 
și diversificarea serviciilor 
de plajă, ca și corelarea 
mai corespunzătoare a pro
gramului unităților de ser
vire publică șl de distracții 
cu cerințele turiștilor.

— în privința urmăririi 
îndeaproape a măsurilor 
luate de noi — nc-a decla
rat tovarășul Vasile Tran
dafir, directorul general al 
Centralei O.N.T. „Litoral"
— au fost stabilite sarcini 
precise de control pentru 
fiecare salariat administra
tiv în parte. în plus, vom 
organiza — pentru prima 
dată — un test m rîndul 
a 20 000 de turiști, care va 
urmări aflarea opiniilor și 
sugestiilor oaspeților noștri, 
astfel ca șl acele nemulțu
miri ce-ar put^a apărea 
pe parcurs să fie înlătura
te cit mal grabnic cu pu
tință. Oricum Insă, avem 
speranța că. prin măsurile 
luate, vom reuși să ne ri
dicăm la nivelul exigențe
lor oaspeților noștri — 
ori de unde vor veni el — 
să le putem oferi condiții 
prielnice de petrecere plă
cută și reconfortantă a va
canței.

' -C':

Vietnamului de sud controlat de ad-Populația aflată pe teritoriul ................. .................................... ......
ministrația saigoneză continuă să fie lipsită de cele mai elementare 
drepturi, îndură mizerie și suferințe morale greu de descris. Zgudui
toare sint, in acest sens, mărturiile de la fața locului ale ziaristului 
italian I. Passoni, trimis special al revistei italiene „Tempo".

La Saigon, oamenii continuă să 
moară : unii sînt impușcati in plină 
ai radă, alții cad epuizați de suferin
țe in închisoarea Și-Hoa sau se 
sinucid, nemaiputînd îndura foa
mea.

Această situație se datorește în 
primul rînd incapacității regimului 
lui Thieu, in care corupția și specula 
au devenit adevărate racile. Corupția 
constituie, de altfel, un lucru obiș
nuit, o sursă de îmbogățire a Inal- 
ților funcționari de stat și, îndeosebi, 
a clicii militare. Chiar și generali 
cumpără orez și benzină pentru ar
mată, spre a le comercializa apoi^cu 
prețuri majorate la „negru". Mulți 
dintre ei își deschid astfel conturi la 
băncile din străinătate. Un înalt 
funcționar din orașul Dalata a decla
rat cu sinceritate că toti funcționarii 
locali fură. Profesorul Thiun, consi
lier guvernamental, a relatat că în 
funcțiile administrative sint preferați 
cei care plătesc mai mult.

In timp.ee clica conducătoare se 
îmbogățește din corupție și speculă, 
marea masă a populației se zbate cu 
disperare pentru existență. Pe stră
zile din Saigon, Ia fiecare pas in- 
tilneștl oameni istoviți de foame, 
printre care mulți invalizi, implo- 
rind mila trecătorilor. Orașul e plin 
de cerșetori. Copiii din cartierele să
race lustruiesc ghete, poartă baga
jele străinilor. Cerșetorii și copiii în 
zdrențe se potolesc doar noaptea, cind 
reușesc să doarmă, citeva ore, pe 
trotuare sau pe treptele vreunui ma
gazin.

Adulții sînt și ei nevoii să-și cîș- 
tige Intr-un fel sau altul existenta 
Unii schimbă piaștrii „pe sub mină" 
sau se ocupă cu jaful, recurgînd fără 
nici o ezitare la violență ; alții vind 
țigări sau narcotice — marijuana și

heroină. De altfel, narcomania e 
foarte răspindită la Saigon. Țigările 
„speciale" sint pregătite pe stradă, 
la marginea unui trotuar, și oferite, 
pe loc, amatorilor.

Incapacitatea regimului se reflec-

iar cele cîteva întreprinderi indus
triale lucrează pentru armată. Dis
perarea celor flăminzi a depășit ori
ce limită. Pentru a scăpa de mize
rie. o familie alcătuită din șase per
soane și-a pus recent capăt zilelor, 
înghițind otravă. Este al patrulea caz 
de sinucidere cunoscut pină acum.

Armata lui Thieu își face un ti
tlu de mîndrie din faptul că ocupă 
al treilea loc pe scara mondială 
In ce privește efectivele : 1 200 000

"TEMPQ“ La Saigan oamenii 
continuă sa moară...

• De la corupția generalilor la mari|uana de pe trotuare
• Prețul orezului ? Creștere de 400 de ori! • Sinuci
derile de foame în cea de-a treia țară din lume ca elec

tive militare

tă îndeosebi in acuta criză prin care 
trece economia țării. Criza are ca 
repercusiuni o creștere îngrijoră
toare a prețurilor și o continuă a- 
dincire a mizeriei în care trăiește 
majoritatea populației din teritoriile 
aflate sub administrația 
lui Thieu. Cresc intr-o 
de-a ___
produselor alimentare. De pildă, In 
ultimele luni, prețul orezului a cres
cut de 400 de ori, in timp ce sala
riile au rămas la același nivel. Mi
lioane de șomeri — mulți dintre ei 
invalizi — Îndură foamea. Ei n-au 
nici o speranță să găsească ceva de 
lucru pentru că in țară există doar 
plantații de cauciuc, orez și calda,

regimului
___  __  - proporție 

dreptul fantastică . prețurile

soldați, 280 000 de polițiști și tin nu
măr necunoscut de agenți. Dar mili
tarii nu primesc cu regularitate solda, 
ceea ce ii îndeamnă să-și complete
ze mijloacele de subzistentă din ja
furi. Sub pretextul verificării docu
mentelor, militarii violează domici
liile cetățenilor și fură tot ce le 
cade în mină.

Puterea administrativă este inte
gral exercitată de militari. întregul 
teritoriu aflat sub stăpînirea regimu
lui lui Thieu e împărțit în patru re
giuni tactice, fiecare avînd drept con
ducător cite un general. Regiunile sint 
împărțite In provincii și județe con
duse de ofițeri superiori. Agenții de

militare și abținerea de la ampla
sarea dc arme nucleare pe teritoriul 
altor state.

Ca urmare a unor negocieri 
laborioase, subcomisia care ela
borează secțiunea de document final 
privitoare la aspectele militare ale 
securității a înregistrat, pină in acest 
moment, un prim acord, referitor la 
notificarea manevrelor militare. O 
altă importantă arie de preocupări 
a subcomisiei militare, care va fl 
tratată in cuprinsul unul capitol a- 
parle al documentului final, se re
feră la considerentele de care trebuie 
să se țină seama in negocierile pri
vitoare la promovarea dezarmării in 
diferite zone ale continentului sau 
pe plan general-europcan. Documen
tul de lucru prezentat de delegația 
țării noastre se pronunță pentru evi
dențierea intereaului vital al tuturor 
popoarelor europene față do înfăp
tuirea procesului de dezangajare mi
litară și dezarmare pe continent, a 
faptului că acest proces este o parte 
integrantă a dezarmării la scară 
mondială. Țara noastră apreciază că 
statele participante la conferință tre
buie să fie informate asupra mersu
lui lucrărilor, asupra progreselor și 
acordurilor realizate la orice alte 
negocieri privitoare la dezangajare 
militară și dezarmare în Europa și 
în diferite regiuni ale sale. Totodată, 
potrivit concepției României în 
strictă conformitate cu interesele 
profunde ale securității, la toate 
negocierile de dezarmare în Eu
ropa — indiferent de forumul in 
care se desfășoară ele — este impe
rios să se respecte în mod riguros 
principiul conform căruia nici o mă
sură ce se are in vedere nu trebuie 
să aducă atingere securității vreunui 
stat, indiferent de zona in care se 
află, fie că este sau nu participant 
direct la respectivele tratative.

Pe baza ideilor cuprinse în propu
nerea României, precum și in propu
nerile avansate de mai multe alte 
state, s-a conturat, în prezentul sta
diu al lucrărilor subcomisiei, un a- 
cord de ordin general asupra faptului 
că aspectele politice și militare ale 
securității se completează mutual. 
Au obținut, de asemenea, consensul 
particlpanților considerentele refe
ritoare la faptul că securitatea Eu
ropei este legată de securitatea ce
lorlalte părți ale lumii, iar securita
tea in zona Mediteranei prezintă im
portanță pentru securitatea de pe 
continentul nostru.

Dezbaterile privitoare Ia aspectele 
militare ale securității se află intr-o 
fază hotăriloare, cind, pentru ajun
gerea la un acord asupra unor pre
vederi complete, clare și precise, care 
să îndreptățească așteptările popoare
lor de pe continent și din întreaga 
lume, este necesar să se dea dovadă 
de voință politică in vederea atin
gerii telului propus — transformarea 
Europei intr-o vastă arie a păcii și 
securității.

Corneliu VLAD

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII SPECIA

LE DIN 12 MAI 1974

EXTRAGEREA I : Categoria 1 t 1 
variantă a 100 000 lei : cat. 2 : 2,60 a 
24 348 lei ; cat. 3 : 11,30 a 5 602 lei ; 
cat. 4 : 37.40 a 1 693 lei ; cat. 5 : 103.40 
a 612 lei ; cat. 6 : 3 948,40 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 ; 39 142 Ici.

EXTRAGEREA A II-A : Categoria 
A : 1 variantă (10%) a 80 367 lei : 
cat. B : 11.25 a 4 929 lei ; cat. C : 59,25 
a 936 lei ; cat. D : 2 530,55 a 60 lei ; 
cat. E : 138.50 a 200 lei ; cat. F ;
2 995,95 a 40 lei.

— Cat. G : 4,80 variante a cite un 
autoturism Moskvici 408/412 (59 500 
lei) ;

— Cat. H : 13,00 excursii In R.D. 
Germană (3 000 lei) ; cat. I : 106,75 
a 1 000 lei ; cat. J : 238,40 a 100 lei ;

— Cat. N : 2,30 variante a cite un 
autoturism Moskvici 408/412 (59 500 
lei) ; cat. O : 5,70 excursii de 2 locuri 
in Elveția sau Austria (12 000 lei) ; 
cat. P : 23.40 excursii in R. D. Ger
mană (3 000 lei): cat. R: 61,20 a 
1 000 lei; cat. S: 110,30 a 500 lei; 
cat. T : 218.30 « 100 lei ; cat. Ui 
4 885,95 a 40 lei.

siguranță găsesc In aceste condiții 
un cimp fertil de activitate. Pretu
tindeni domnește o atmosferă de 
suspiciune.

In articol se relevă prin fapte 
concrete cum administrația de la Sai
gon a încălcat și continuă șl acum 
să încalce -in mod evident Acordul 
de la Paris, primejduind pacea șl 
securitatea în această regiune mult 
încercată a lumii.

Frontul Național de Eliberare a 
Vietnamului de sud este nevoit să 
facă față unor permanente și furi
bunde atacuri dezlănțuite de armata 
lui Thieu in regiunile aflate sub con
trolul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Sint atacuri provocate cu scopul 
de a crea „puncte de- susținere" pen
tru regimul saigonez. Episcopul de la 
Kontum a făcut o declarație in care 
sublinia că toate conflictele armate 
care au avut loc in parohia sa au 
fost provocate de autoritățile de la 
Saigon. Ca rezultat al acestor con
flicte, in fiecare săptămină mor sute 
de oameni.

Corespondenții occidentali acredi
tați la Saigon privesc adeseori prin 
ferestrele hotelului „Continental". în 
care locuiesc, la gardurile de sirmă 
ghimpată înșirate in jurul clădirilor, 
la soldații cu automate șl băiețandrii 
in uniformă de polițiști sau la co
loanele de autocamioane militare 
care tulbură circulația orașului. Ei 
văd invalizi tirindu-se de-a lungul 
străzilor pentru a cerși sau copii 
epuizați de foame adormiți pe tro
tuare ; văd și cocioabele făcute din 
bucăți de carton sau tablă in care-și 
duc mizera viață mulți cetățeni din 
Saigon. Puținii ziariști care au în
cercat să descrie această tragedie a 
unui popor au fost expulzați și n-au 
mai primit niciodată viza de reîn
toarcere.

Aceasta e atmosfera la Saigon — 
încheie ziaristul Italian. Regimul Iul 
Thieu, care a uzurpat puterea cu a- 
jutorul terorii șl corupției, pune in 
primejdie soarta unul popor.

timp.ee
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ROMANIA SE PRONUNȚA PENTRU 
PAȘI CONCRETI PE CALEA DEZARMĂRII
GENERALE, IN PRIMUL R'NO NUCLEARE

Intervenția șefului delegației române in Comitetul 
de la Geneva

GENEVA 21 (Aterwri). - tn ea- 
drul dezbaterilor generale din Co
nviețui pentru dezarmare de la Ge- 
reva. șeful delegației române, amba
sadorul Constantin Enc. a expus po
litia tării noastre in problemele 
dezarmării. subliniind necesitatea 
relansării eforturilor statelor In a- 
c?a5tă dțrectie șt a activizării 
comitetului in vederea reali
zării unor pași concreți și 
substanțiali ne calea dezan- 
ftsiârti militare și a dezarmării.

Menționând că a sosit timpul unei 
abordări hntftrite a problemelor d»*- 

m.v ales pe planul
dării arsenalelor nucleare, delegatul 
țării noastre a arătat că Republica 
Socialistă România, alături de nu- 
meroase alte state, se pronunță ru 
ferm trte ea negocierile din cadrul 
romltetului «.ft se concentreze cu 
prioritate pe problemele dezarmării 
nucleare, caro trebuie, în mod nece
sar. să conducă la punerea totală în 
afara legii a armelor nucleare. d:s- 
tr'c rca lor și realizarea dezarmării

In acest sens. România propune ca 
t^me prioritare de negocieri In do- 
t" i ul dezarmării : Interzicerea fo
losirii armelor nucleare, acordarea 
de garanții de securitate statelor 
neposesoare de arme nucleare. înce
tarea producției și perfecționării 
armelor nucleare, reducerea și 
eliminarea totală a arsenalelor 
de arme nucleare si a miiloacclor 
de purtare a lor la țintă, ca o 
consecință logică a întregului proces. 
Acest ansamblu de măsuri trebuie 

crat intr-un program concret de 
dezarmare nucleară.

Referindu-se la obligațiile asumate 
d statele părți la Tratatul dc nepro- 
1- forare a armelor nucleare de a con
tinua cu. bună credință negocierile 
pentru adoptarea de măsuri eficiente

„Cooperarea multilaterală in Europa 
să stimuleze progresul economic 
si social al tuturor națiunilor1'

GENEVA 21 (Agcrpres). — In ul
timele ședințe ale plenarei Comisiei 
a Il-a a Conferinței pentri£ securitate 
și cooperare in Europa au fost a- 
r.alizate diverse propuneri pentru 
preambulul general al recomandă
rilor concrete privind cooperarea in 
domeniile industriei, științei și teh
nicii. schimburilor comerciale și me
diului înconjurător. Delegația ro
mâna s-a pronunțat pentru înscrierea 
de prevederi referitoare la di
recțiile de bază ale dezvoltării și 
întăririi cooperării multilaterale în 
Europa, care să permită progresul c- 
conomic și social al tuturor țărilor 
și cu deosebire al țârilor cu nivel 
economic mai puțin dezvoltat. In 
acest sens, un loc primordial ar 
urma să-1 ocupe problemele econo
mice majore ale dezvoltării, precum 
si necesitatea ca statele să depună 
constant eforturi comune, stărui
toare. pentru soluții corespunzătoare 
reciproc avantajoase.

Delegațiile țărilor participante au 
convenit, in principiu, asupra unei 
formulări care subliniază că efortu
rile lor in direcția dezvoltării coope
rării in domeniile amintite trebuie 
să contribuie la întărirea păcii și a 
securității in Europa.

Discuții fructuoase au avut loc și 
în legătură cu unele propuneri pre
zentate de delegațiile României, O- 
landei, R.D.G., Ungariei și Iugo
slaviei, care, pornind de la crește-

--------------------DE LA TRIMISUL NOSTRU LA LISABONA ----------------

Cintecul Catarinei răsună liber in Portugalia
Un eintec prelung și pătrunzător, 

cu inflexiuni populare, de „fado", 
deapănă povestea tristă a unei vieți 
tinere, răpusă de gloanțe, fiindcă a 
cerut piine. Cind ultimele note ale 
refrenului „mataram a Catarina" (au 
ucis-o pe Catarina) se stingeau, șo
ferul mașinii, potrivind butoanele 
aparatului de radio, îmi explică : 
„Și cintecul acesta era interzis. A- 
cum, in sfirșit, putem cînta liberi". 
Era una din melodiile transmise din 
Porto de la „Primul festival al cin- 
tecului liber" și țara întreagă le as
culta exprimindu-și și in acest fel 
bucuria pentru răsturnarea vechiului 
regim care a înăbușit atitea voci și 
e curmat atitea vieți. Intre ele, via
ța Catarinei Eufemia, muncitoare a- 
gricolă pe o moșie din Alentejo, 
militantă comunistă asasinată de un 
locotenent de poliție, în timp ce re
vendica, în fruntea unui grup de 
țărance, o plată omenească : numele 
ei. inspirind cintecul amintit, a de
venit unul din simbolurile rezisten
ței antifasciste.

Cu citeva zile în urmă s-au îm
plinit 20 de ani de la moartea Ca
tarinei Eufemia. Cu acest prilej, la 
Baleizao, locul ei de naștere, zeci 
de mii de oameni au participat la 
o adunare comemorativă, sub sem
nul hotăririi de a lupta pentru con
solidarea victoriei asupra fascismu
lui. pentru apărarea și lărgirea cu
ceririlor democratice. La adunare a 
asistat secretarul general al Parti
dului Comunist din Portugalia. Al
varo Cunhal, ministru fără portofo
liu în guvernul provizoriu, primit cu 
puternice aclamații de mulțimea 
prezentă.

Comemorarea acestei eroine a lup
tei antifasciste a coincis, practic, cu 
anunțarea componenței guvernului 
provizoriu — expresie elocventă a 
schimbărilor intervenite in viața ță
rii. Este pentru prima oară cind 
clasa muncitoare și Partidul Comu
nist Portughez sint reprezentate In 
guvern. „Participarea comuniștilor — 
scrie ..AVANTE", organ al P.C.P., 
apărut pentru prima oară legal, 
după 43 de ani de clandestinitate —■ 
este o afirmare a forței mișcării 
muncitorești si populare, a Influen
ței și prestigiului național ciștlgale 
de P.C.P. Este o extraordinară vic
torie politică, care consacră rolul 
elasel muncitoare și al partidului ei 
In lupta contra dictaturii fasciste 
timp de zeci de ani, iar acum, in 
acest moment crucial, la construirea 

p-’\lnd Încetarea cursei înarmărilor 
nucleare și dezarmarea nucleară, am
basadorul român a spus câ problema 
evaluării modulul de îndeplinire a 
acestui tratat este de stringentă ac
tualitate. in special pentru țările ne- 
posesoare de arme nucleare, care, 
prin tratat, au renunțat la aceste 
arme șt au. ca atare, toate temeiu
rile. In conformitate cu spiritul tra
tatului și cu interesele lor naționale, 
de a veghea ca securitatea lor să fie 
Întărită prin măsuri și garanții certe.

Comitetul de dezarmare — a spus 
el — trebuie să se angajeze în a- 
celașl timp la examinarea înfăptuirii 
unor măsuri dc dezangajare militară 
șl dezarmare care ar reprezenta pași 
importanți pe calea Încetării cursei 
înarmărilor si a dezarmării. România 
— a arătat vorbitorul — susține cu a- 
ceeași consecvență realizarea unor 
asemenea măsuri atit In cursul Con
ferinței pentru securitate și coope
rare In Europa, la negocierile de la 
Viena, 'cit și in alte foruri compe
tente.

Reprezentantul român a cerut ca 
In vederea îmbunătățirii activității 
comitetului să se asigure in cadrul 
acestuia un dialog autentic, cu lua
rea In considerare a punctelor de 
vedere ale tuturor membrilor săi. In 
acest spirit este necesară democrati
zarea comitetului, ca for real de ne
gocieri. sub controlul opiniei publice.

In încheiere, delegatul țării noastre 
a reafirmat hotărârea delegației ro
mâne de a contribui activ la scoate
rea Comitetului de dezarmare din 
imobilismul in care se găsește pen
tru a se trece la realizarea unor mă
guri practice de dezarmare.

★
In aceeași ședință au mai luat cu- 

vintul reprezentanții Egiptului, In
diei, Japoniei, Canadei, Suediei, 
S.U.A.

rea interdependenței economice a tu
turor țârilor, subliniază necesitatea 
adoptării dc măsuri efective și a u- 
nirii eforturilor tuturor pentru so
luționarea problemelor economice in
ternaționale majore.

Belgia. Imagine a unei mari manifestații organizate pe strâzile orașului 
Gițly de muncitorii din industria sticlei, .aflați zilele acestea in grevd

Portugaliei democratice— Unitatea 
clasei muncitoare și a forțelor de
mocratice și alianța maselor popu
lare cu forțele armate — tradusă in 
cooperare, solidaritate și ajutor re
ciproc — constituie, în împrejurările 
actuale, condiția indispensabilă pen
tru a consolida și a lărgi cuceririle 
democratice, pentru a dejuca orice 
tentative de conspirații contrarevolu
ționare. Această unitate și această 
alianță sint o chestiune de viață și 
de moarte pentru revoluția demo
cratică. Trebuie făcut totul pentru 
a le consolida".

După cum arată șl denumirea sa, 
guvernul provizoriu are un caracter 
de tranziție, fiind conceput ca un

© Un miting emoționant, după 20 de ani © De la depis
tarea foștilor membri ai poliției secrete la suspecta pseudo- 
generozitate a unor firme străine © Cuvîntul de ordine al 

revoluției democratice : unitatea

Instrument al puterii care să dea 
răspuns problemelor cu caracter i- 
mediat, urgente, ale vieții economi
ce, sociale și politice ale țării. Clasa 
muncitoare, țărănimea, toate forțele 
progresiste și patriotice din Portuga
lia sint vital interesate ca misiunea 
guvernului provizoriu să fie dusă la 
bun 6firșit In vederea succesului a- 
cestei misiuni, forțele populare șl 
progresiste pun un accent deosebit pe 
necesitatea de a apăra și consolida 
victoria obținută la 25 aprilie printr-o 
vigilentă sporită. Există destule ra
țiuni pentru aceasta — căci puterea 
economică a marilor grupuri mono
poliste. care au inspirat politica fas
cistă $1 au beneficiat de pe urma ei 
continuă 6ă rămină intactă : persistă 
încă o sumă de structuri ale vechii 
organizări a 6tatului antidemocratic 
și unii exponent! ai săi caută să-si 
conserve posturile ; operațiunile de 
epurare sint la început și cei vizați 
dispun încă de mijloace de a com
plica și Îngreuna desfășurarea acestor 
acțiuni.

Guvernul a anunțat însă că inten
ționează să adopte măsuri ferme. In 
primul rind împotriva fostului apa
rat represiv. Semnificativă, sub a-

ORIENTUL
APROPIAT

Secretarul de stat al S.U.A., H. 
Kissinger, a avut marți o nouă între
vedere cu echipa oficială israoliană 
nentru negocierea unul acord de 
dezangajare a forțelor pe înălțimile 
Golan. Ministrul israel lan al infor
mațiilor. Shimon Peres, a declarat 
că nu fost abordate, in special, pro
bleme privind traseul liniei de se
parare a forțelor celor două părți.. El 
a menționat că un acord dc dezan
gajare ar putea Interveni spre sfir- 
șitul acestei săptăminl.

.★
Președintele Siriei, Hafez Al-As- 

snd, l-a primit, marți, pe II. Kissin
ger. la puțin timp după sosirea a- 
ccstuia la Damasc, și a continuat 
cu el examinarea problemelor pri
vind dezangajarea forțelor pe înăl
țimile Golan.

★
După cum anunță agenția pales- 

tlneană de informații W.A.F.A., li
derii a șapte organizații palestinene, 
intre care Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
s-au întilnit in mai multe rindurl 
pentru a coordona poziția organiza
țiilor palestinene în cadrul eforturi
lor pentru găsirea unei soluții de 
pace in Orientul Apropiat. In legă
tură cu ultima reuniune de la Bei
rut, Farouk Kaddoumi. membru al 
Comitetului Executiv al O.E.P., a 
declarat că „toate organizațiile pa- 
lcstinene sint dc acord asupra sta
bilirii unei autorități naționale pe 
teritoriile palestinene ce vor fi eli
berate". El a precizat că la reuniune 
s-au obținut „rezultate însemnate" 
in direcția unității palestinene.

★
Avioane israeliene au bombardat 

regiunea Al Bayada, in sudul Li
banului, precum și satele Mahrou- 
neh, Deir Antes, Ain Kanya și Has- 
baya. aflate .in aceeași zonă, preci
zează un comunicat al Ministerului 
libanez al Apărării. Trei persoane 
civile au fost ucise și. 18 rănite, ma
joritatea copii.

★
Miniștri șl adjuncțl ai miniștrilor 

afacerilor externe din 11 state arabe 
s-au reunit la Cairo pentru a parti
cipa Ia dezbaterile din cadrul con
ferinței Comisiei pentru dialogul 
arabo—vest-european. Secretarul ge
neral al Ligii Arabe, Mahmud Riad, 
a arătat că participanții au hotărit 
crearea unei comisii ad-hoc, care să 
asigure desfășurarea, in continuare, 
a dialogului dintre țările arabe și 
cele ale Europei occidentale, în con
formitate cu prevederile unui docu
ment de lucru pregătit, in acest 
scop, de Liga Arabă.

cest raport, este publicarea în toate 
ziarele a unei prime serii de 29 de 
fotografii, însoțite de nume și in
dicarea funcției, ale cadrelor fostei 
politii politice (P.I.D.E. — D.G.S.), 
care nu se aflau in incinta sediului 
în momentul cind forțele armate 
luau cu asalt, la 25 aprilie, sinistra 
fortăreață din strada Antonio Maria 
Cardoso. La începutul săptămînii tre
cute. Junta de salvare națională a 
difuzat un comunicat prin care a- 
nuntă că toți agenții P.I.D.E. — 
D.G.S.. care nu s-au predat, vor face 
obiectul unei largi publicități, pentru 
a putea fi capturați cu ajutorul 
populației. La fostul sediu al P.I.D.E., 
un grup de militari lucrează intens 

pentru a extrage din documentele 
care au scăpat de distrugere, datele 
necesare identificării vastei rețele de 
agenți aflați incă in libertate — și, 
în genere, pentru întocmirea unei 
viitoare „radiografii" a angrenajului 
polițienesc al regimulqi fascist.

Publicarea acestor liste este consi
derată aci ca un apel la vigilență 
pentru portughezi, menit să prevină 
euforia primelor trei săptămini de 
libertate, să reamintească existența 
forțelor care, din umbră, caută să 
manevreze pentru a crea dificultăți 
noilor autorități. Intre altele, se dis
tinge atitudinea unor firme străine. 
Inclusiv a unor magnați autohtoni 
care, paralizați politicește de unita
tea intre mișcarea forțelor armate și 
mișcarea populară. încearcă, cu pru
dentă. bineînțeles, să submineze in 
perspectivă această unitate — vitală 
pentru consolidarea și lărgirea de
mocrației în Portugalia — prin de
zorganizarea economiei.

Este semnificativ că unele firme 
străine, care. înainte de 25 aprilie, 
amenințau — retoric, fiindcă știau 
că au sprijinul regimului fascist — 
cu închiderea porților invocind impo
sibilitatea de a spori salariile — a-

„Venezuela va folosi petrolul 
în beneficiul poporului său“ 

O declarație a președintelui Carlos Andres Perez
CARACAS 21 (Agcrpres). —. Pre

ședintele Venezuelei. Carlog Andrea 
Perez, a arătat — Intr-o declarație 
oficială — că guvernul său și-a pro
pus ca principală sarcină dc viilor 
dezvoltarea industriei petrochimice 
naționale, A9tfel Incit țara să devină 
o exportatoare de produse finite, In 
mai mare măsură decît de materii 
prime.

„Venezuela — a menționat el — a 
asigurat, secole de-a rindul, bună
starea altor țări, fără să participe la 
beneficiile pe care pccstea le-au a- 
vut de pe urma exploatării bogății
lor noastre". Exploatarea hidrocar
burilor din această țară — pe locul 
al cincilea intre producătorii mon
diali de țiței și pe primul loc lnire 
exportatorii latino-amcricani — a a- 
slgurat companiilor străine beneficii 
de trei ori mal mari decit investi

Demersuri pentru revizuirea 
Convenției de la Yaounde »

ABIDJAN 21 (Agerprcs). — Preșe
dintele Comisiei Pieței comune. 
Franțois Xavier Ortoli, aflat intr-un 
turneu prin mai multe țări africane 
asociate la C.E.E., a fost primit de 
președintele Coastei de Fildeș. Felix 
Houphouet Boigny. Referindu-se. in 
cadrul unui interviu, la negocierile 
în curs vizînd readaptarea Conven
ției de la Yaoundd dc asociere a u- 
nor țări africane la C.E.E. la noile 
realități politice și social-economice 
din Africa. Ortoli a declarat că au 
fost găsite unele soluții ale proble
melor ridicate de țările africane aso
ciate. „Sintem obligați să purtăm, in
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agențiile de presa transmit:
Delegația U.T.C., condusă 

de Ion Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, aflată 
într-o vizită de prietenie în R. P. 
Chineză, a avut, marți, o întrevedere 
cu Su Cin-sien, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, secretar al Comitetului 
municipal de partid Șanhaî, vice
președinte al Comitetului revoluționar 
municipal. Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Întrevedere la Viena. Du_ 
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, care se află 
la Viena la invitația C.C. al Parti
dului Comunist din Austria, a fost 
primit de Erwin Scharf, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C., și 
Ernest Wimmer, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.A.

Guvernele R. P. Chineze 
și Malayezieiau cSzut de acord 
în principiu asupra stabilirii de re
lații diplomatice. La invitația pre
mierului Consiliului de.Stat al R. P. 
Chineze. Ciu En-lai, primul minis
tru al Malayeziei, Tun Abdul Ra
zak. va face o vizită oficială la 
Pekin între 28 mai și 2 iunie, pen
tru a da expresie oficială acordului 
intervenit intre cele două guverne.

Un comunicat, dat publlci- 
tății la încheierea vizitei premierului 
libian, Abdel Salam Jalloud, in 

cum au Început să devină brusc „ge
neroase". acceptind majorări de sala
rii pină la dublu — sau chiar mai 
mult — față de nivelul actual — cu 
scopul de a provoca greutăți firme
lor mai mici și a le amenința cu 
dispariția, de a întreține și accelera 
o spirală inflaționistă, a determina 
curente revendicative lipsite de a- 
portul economic al satisfacerii lor. O 
pseudo-generozitate care marchează 
o evidentă manevră de dezorganizare 
economică spre a lovi în bazele po
litice ale noului guvern. în legătură 
cu acest aspect. Partidul Comunist 
Portughez a luat poziție in „Avânte", 
precizind că este necesar „să 6e 
combată atit oportunismul de dreap
ta. care se manifestă in tendința de 
a abdica de la obiectivele fundamen
tale ale mișcării democratice, cit și 
oportunismul de stingă, care se ma
nifestă mai ales intr-o nerăbdare re
vendicativă ce nu ține seama de rea
lități și care fac in mod obiectiv jo
cul reacțiunii".

De altfel, climatul economico-so- 
cial reține atenția deosebită a guver
nului provizoriu — dovadă faptul că 
la primele ședințe au fost abordate 
cu precădere probleme ca stimula
rea producției, frinarea Inflației și 
îmbunătățirea veniturilor categoriilor 
sărace. în legătură cu aceasta, in
tr-un articol oficios, publicat în toate 
ziarele, se arată : „îndărătul nostru 
sint 48 de ani de opresiune. Nu se 
poate face totul intr-o zi. Să avem 
fermitate, liniște șl judecată, căci a 
venit ora să ne apucăm de lucru 
pentru grandioasa sarcină de a re
construi o tară".

Cu toate sarcinile complexe $1 nu 
ușoare ce-i stau in față, ponorul por
tughez trăiește din plin sentimentul 
de ușurare adus de doborirea vechiu
lui regim, manifestă un optimism 
cum. poate, niciodată nu a încercat 
de-a lungul întregii sale istorii. Co
tidianul „DIARIO DE LISBOA" este, 
de aceea, pe deolin îndreptățit să 
scrie in editorialul său : „După mal 
bine de jumătate de secol de expe
riență dureros marcată de lunga șl 
slngcroasa dictatură fascistă avem 
un guvern de unitate, realmente na
tional șl democratic. Timpul portu
ghez a dobindit dimensiuni noi. In
tr-un moment de urgentă, ca acesta, 
cind sint atitea de făcut șl de des
făcut și o întreagă lume nouă de 
creat, nu este timp de retorică ; pe 
primul plan trebuie pusă acțiunea".

V. OROS 

țiile făcute In ultimii zece ani, cu 
cele mai ridicate dividende în ma
terie din întreaga lume.

Pe do altă parte, șeful statului Ve
nezuelan a evidențiat faptul că, 
în prezent, țările in curs de dezvol
tare au devenit conștiente dc forța 
și importanța lor pe plan mondial. 
El a citat lucrările recentei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale o 
O.N.U., privind problemele materii
lor primo și dezvoltării, In cadrul 
cărora statele producătoare de mate
rii prime și-au manifestat hotărirea 
de a acționa suveran in exploatarea 
și valorificarea propriilor bogății na
turale. „Venezuela — a afirmat pre
ședintele Perez — nu va folosi pe
trolul de care dispune ca armă Îm
potriva altor' țări, ci doar in bene
ficiul poporului său, al Amcricii La
tine".

prezent — a arătat el — discuții mal 
complexe, intrucit numărul țărilor a- 
sociate Pieței comune va fi mai mare, 
iar problemele lor nu sint identice. 
De asemenea, urmează să examinăm 
alte candidaturi ale țărilor care și-au 
exprimat dorința de a se asocia 
C.E.E.". Xavier Ortoli și-a exprimat 
speranța că. chiar dacă cele două 
părți — Piața comună și țările aso
ciate — nu vor realiza un acord a- 
supra problemelor renegoclerii con
venției. convorbirile actuale vor jo- 
feri cel puțin baza realizării unul 
acord la conferința ministerială din 
iulie din Jamaica.

Uniunea Sovietică, evidențiază hotă
rirea părților de a lărgi și adinei 
colaborarea reciproc avantajoasă, 
pornind de la interesele celor două 
țări. In cursul convorbirilor, o aten
ție deosebită s-a acordat probleme
lor legate de situația din Orientul 
Apropiat.

Președintele R.S.F.I., Ioslp 
Broz Tito, va face in cursul lunii 
iunie o vizită oficială in R.F. Ger
mania, la invitația președintelui 
Gustav Heinemann.

Convorbirile intercomu- 
RîÎCIJ'6, întrerupte la Începutul lu
nii aprilie, vor fi reluate la 4 iunie 
— anunță un comunicat oficial pu
blicat in capitala Ciprului.

In capitala Argentinei 
vor începe la 24 mai lucrările Con
gresului extraordinar al Partidului 
Justițialist. Pe ordinea de zi figu
rează probleme vizind alegerea mem
brilor Consiliului Național al parti
dului, a unui vicepreședinte șl a 
secretarului generat

IrCmul va acor^a Marocului un 
Împrumut de 30 milioane dolari. 
Intre cele două țări a fost încheiat 
și un acord de cooperare economică 
privitor la realizarea unui număr 
dc obiective industriale marocane.

Viitorul guvern al Fran
ței, a cărui componență va reflec
ta noua majoritate care a permis ale
gerea lui Valery Giscard d’Estaing 
in funcția de președinte al Republi
cii, va fi cunoscut pină la sfirșitul 
acestei luni — informează A.F.P. 
Guvernul actual, condus de Pierre 
Messmer, va remite șefului statului 
demisia colectivă, luni, 27 mai. Pre
ședintele Franței va face cunoscut 
apoi numele noului premier.

„Airbusul" vest-euro- 
P&CRlf construit în colaborare de 
firme din Franța, R.F.G., Olanda, 
Marea Britanie și Spania, a efec
tuat luni un- zbor demonstrativ dea
supra Londrei, cu 251 pasageri la 
bord. Capacitatea maximă este de 
345 locuri.

CORESPONDENȚĂ DIN ANKARA

Probleme complexe în fața coaliției 

guvernamentale din Turcia
La mai puțin de 4 luni de la consti

tuire, coaliția guvernamentală din
tre Partidul Republican al Poporului 
(P.R.P.) și Partidul Salvării Națio
nale (P.S.N.) din Turcia trece, după 
cum notează presa de aici „printr-o 
gravă criză de încredere". Ca motiv 
imediat apare votul celor 20 de de- 
putați ai P.S.N. împotriva proiectu
lui guvernamental de amnistiere a 
circa 4.000 de deținuți politici — ma
joritatea membri ai fostului Partid 
al muncitorilor din Turcia, interzis
— deși acest act fusese inclus ca mă
sură de bază in protocolul de coali
ție. Organul de presă al P.S.N., „Milli 
gazete", dezvăluie insă că actul din 
Medjlis s-a produs pe fondul nemul
țumirii mai vechi a unor parlamen
tari ai acestui partid față de refuzul 
ministrului invățămîntulul — populisț
— de a introduce unele măsuri cu 
caracter religios.

Transpunerea acestor neînțelegeri 
pe planul votului în parlament. în 
pofida asigurărilor contrare ale lide
rului P.S.N., vicepremierul Necmettin 
Erbakan, a fost considerată de pre
mierul Bulent Ecevit. liderul P.R.P., 
drept un act de natură să pună sub 
semnul îndoielii posibilitatea realiză
rii celorlalte prevederi importante 
din programul guvernamental. Ca 
at ire. Bulent Ecevit. potrivit ziarului 
„Milliyet", a cerut consiliului de con
ducere al partidului său să aprobe : 
fie ieșirea imediată din coaliție, fie 
abandonarea acesteia după votarea 
bugetului, fie rediscutarea acordului

CONGRESUL NATIONAL AL P. C. DIN CANADA 
Șl A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Tovarășul William Kashtan reales secretar general 
al partidului

TORONTO 21 (AKnrpres). — Lu
crările celui dc-al XXII-lea Congres 
național al Partidului Comunist din 
Canada «-au încheiat prin adoptarea 
unor modificări la statutul partidu
lui. Delegații la congres au aprobat

CAMBODGIA

ACȚIUNI OFENSIVE ALE FORȚELOR PATRIOTICE

Continua presluneo forjelor patriotice cambodgiene asupra trupelor Ion- 
noliste. Astfel, patrloții khmeri ou bombardat'din nou cu rachete obiective 
din Pnom Penh șl au atacat poziții Inamice situate in sectorul do nord ol 
orașului Alte atacuri ale forțelor de eliberare au fost lansate in zone de pe 
malul estic al Mekongulul. In fotografie — o unitate a patnoților in acțiune

La Havana au luat tfir?it 
lucrările celei de-a 34-a reuniuni a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru standardizare. Au fost dezbătute 
probleme referitoare la îndeplinirea 
cu succes a activităților in domeniul 
standardizării, prevăzută in Progra
mul complex al adincirii și perfec
ționării in continuare a colaborării 
și dezvoltării integrării economice so
cialiste a țărilor membre C.A.E.R. O 
atenție deosebită a fost acordată pro
blemelor privind elaborarea progra
mului de activitate a organelor 
C.A.E.R. in domeniul standardizării 
pentru anul 1975 și a programului de 
perspectivă, pe perioada 1976—1980.

0 grevă națională au de- 
clanșat ieri peste 1.7 milioane mun
citori agricoli italieni. De asemenea, 
a intrat in grevă peste 70 la sută din 
personalul care deservește stațiile de 
benzină amplasate de-a lungul auto
străzilor italiene. Muncitorii din în
treprinderile de transporturi din re
giunea Lombardia au participat ieri 
la o acțiune revendicativă de trei 
ore. cerind reforma sistemului de 
transporturi.

La Belgrad ’avut loc 0 ’c* 
dință a Prezidiului Conferinței fe
derale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.), consacrată analizei ale
gerilor pentru organele reprezenta
tive ale țării. Aii Șukria, secretar al 
Conferinței federale, a prezentat un 
raport în care a relevat importanța 
adunărilor premergătoare alegerilor 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la rezolvarea sarcinilor majore 
ale vieții economice și sociale a ță
rii, potrivit liniei politice a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Guvernul tailandez ai a 
prezentat demisia regelui Bhumibol 
Adulyadej, constatind că și-a înde
plinit principala sarcină ce-i reve
nea, a redactării constituției țării.

0 puternică epidemie de 
holCrâf semna^at^ in 30 de pro
vincii ale Tailandei, continuă să 
facă victime in rindul populației i 
36 de persoane au murit, pină în 
prezent, în întreaga țară.

de coaliție și așezarea lui pe baze 
mai precise și mai ăngajante. Consiliul 
P.R.P. și-a însușit opinia liderului 
partidului potrivit căreia „în condi
țiile actuale coaliția nu mai poate 
continua", dar a aminat adoptarea 
unei hotărîri definitive pentru a da 
posibilitatea unor discuții intre cei 
doi lideri in divergență.

Informind despre primirea de către 
președintele Koriltiirk, la 17 mai, a 
lui Bulent Ecevit, ziarul „Gunaydin" 
scrie că șeful statului turc nu agre
ează o eventuală criză guvernamen
tală din cauza votului asupra amnis
tiei. Ca urmare — continuă ziarul 
citat — tendința opusă ieșirii din gu
vern, înregistrată în cadrul grupului 
parlamentar al P.R.P., se întărește 
din ce in ce mai mult

Preocuparea pentru aplanarea di
ficultăților, printr-o eventuală reașe
zare a bazelor coaliției, este ilustrată 
de întilnirea îndelungată avută luni 
seara de Bulent Ecevit cu Necmettin 
Erbakan. La încheierea discuțiilor, 
primul ministru a declarat presei : 
„domnul Erbakan mi-a întărit con
vingerea că va depune eforturi sin
cere pentru găsirea unei soluții aces
tei probleme. Convorbirile și căută
rile noastre în acest sens vor con
tinua citeva zile".

Presa ?i observatorii din Ankara 
consideră că aceste căutări nu se 
anunță ușoare.

Ion BADEA 

lista candidaților comuniști pentru a- 
legerile în parlament, propusă de 
conducerea partidului. Congresul a 
ales Comitetul Central. In funcția 
de secretar general al P.C. din Ca
nada a fost reales William Kashtan»

DE PREIUT1NDEMI
• SER!AL TV LEONAR

DO DA VINCI. Televiziunea I 
franceză. împreună cu cea ita
liană, realizează in prezent un 
proiect ambițios : un serial de
dicat marelui artist al Renaș
terii. Leonardo da Vinci. Pen
tru obținerea unei cit mai mari 
autenticități, serialul, conce
put in spiritul respectării rigu
roase a adevărului istoric, va fi 
turnat in întregime in Italia. în 
locurile unde genialul pictor, 
sculptor, arhitect și inginer și-a 
desfășurat prodigioasa-i activi
tate. Rolul lui Leonardo da 
Vinci va fi interpretat de ac
torul francez Philippe Leroy, 
cunoscut și publicului nostru, 
iar regia va aparține italianului 
Renato Castellani. realizator, 
între altele, a unei reușite trans
puneri cinematografice a po
veștii lui Romeo și Julieta, care
a rulat și pe ecranele noastre.

• OLIMPIADA EXCEN
TRICILOR, prima de acest I 
gen. a avut loc. recent, la Los 
Angeles. Timp de o săptămină. 
200 de ,.concurenți“ au participat
la 75 de probe dintre cele mai 
năstrușnice, inregistrindu-se 11 
noi „recorduri". Iată cîteva din
tre ele. 300 de peștișori inghi- 
tiți succesiv, cu 75 mai mult 
decit vechiul record. Doi tineri 
și-au îndesat fiecare în gură 52 
de țigarete — dublu ca in re
cordul anterior — pâstrindu-le 
aprinse pentru 30 de secunde. 
Cu o oră in plus, adică 7_ore 
și jumătate, au reușit să stea 
alți doi tineri intr-un picior. Nu 
mai puțin de 116 rotocoale unul 
după altul, fată de 30 înainte, 
la un singur fum de țigară. Și 
așa mai departe. Un veritabil 
record ar stabili însă cu sigu
ranță acela care ar reuși să dea 
de rostul tuturor acestor dobo- 
riri de recorduri.

• EPOCA DE PIATRA 
SAU EPOCA LEMNU 
LUI? Specialiștii englezi au . 
descoperit In regiunea mlaști
nilor din Somerset o vastă re
țea de drumuri datind din pe
rioada neolitică, care sint 
construite din material lemnos. 
In afara interesului pe care l-a 
trezit marea varietate a meto
delor de construcție, descoperi
rile făcute in Somerset scot la 
lumină si un alt aspect. Epoca 
respectivă a fost numită prin 
forța lucrurilor și prin natura 
primelor descoperiri epoca de 
piatră. Noile descoperiri duc la 
concluzia că epoca de piatră a 
fost și o epocă a lemnului. 
Stilpii și cuiele de lemn, care 
prezintă un grad înalt de pre
lucrare. par a mai fi fost folo
site o dată. Se poate presupune 
că înainte de a-și termina ca
riera în mlaștini, stilpii și cuiele 
respective ar fi putut servi la 
construcția de case, ceea ce 
schimbă radical datele cunos
cute pină acum asupra neoliti
cului.

• LA CONCURENTA 
CU AVIONUL. Proiectata 
cale ferată Paris-Lyon este con
siderată, in Franța, ca o serioasă 
concurentă a avionului. Ince- 
pind cu 1980, legătura între cele 
două orașe va fi asigurată de 
trenuri care vor circula cu o 
viteză orară de 300 km. Durata 
călătoriei, astăzi de 3 ore 44 
minute, se va scurta la numai 
2 ore.

• VIGILENTĂ DE... 
VULTUR. Ferma de păsări I 
din Kirov (Uniunea Sovietică) a 
avut serios de suferit anii trecuți 
din cauza unor epizootii aduse 
de „confrații" înaripați ai găi
nilor — vrăbii, porumbei, ciori, 
stăncute — care se furișau în 
țarcurile galinaceelor după hra
nă. In prezent, asemenea „oas
peți" se mențin la o distantă 
respectuoasă. Pe acoperișul clă
dirii principale veghează cu vi
gilentă vulturul „lașa", dăruit 
fermei de pionierii din locali
tate ; copiii l-au găsit pe cind 
era incă pui, avind o aripă 
frintă, in pădurea din apropie
re, hotărînd să aibă grijă de
el și să-1 crească.
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