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Stimați toX’arăși,
Ședința activului de partid din 

Județul Dolj a fost organizată cu 
scopul de a dezbate unele pro
bleme ale activității organizației 
de partid, de a face un bilanț cu 
privire la rezultatele obținute in 
îndeplinirea planului cincinal de 
către oamenii muncii din județ 
și. desigur, de a discuta împreună 
ce trebuie făcut în vederea îm
bunătățirii muncii, pentru a asi
gura realizarea în cele mai bune 
condiții a Directivelor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului.

Totodată, trebuie să vă spun de 
la început că această ședință a 
fost determinată și de gravele 
abateri care s-au produs în acti
vitatea unor întreprinderi din ju
dețul Dolj. Am dorit ca aceste 
probleme să facă obiectul unei 
analize mai temeinice în cadrul 
activului de partid.

Doresc mai întîi să mă refer la 
ceea ce s-a făcut în județ, deși 
pentru fiecare din cei prezenți aici 
sint cunoscute rezultatele activită
ții în cei trei ani și cinci luni care 
au trecut din acest cincinal.

în înfăptuirea politicii partidu
lui de dezvoltare a tuturor regiu
nilor și zonelor țării, de amplasare 
cit mai rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul patriei 
noastre, și județul Dolj a bene-
i.ciat,  din plin, de această orien
tare generală. Din 1965 și pînă in 
prezent, producția industrială a 
județului a crescut de la 3,9 mi
liarde, în 1965, la 9,8 miliarde în 
1970 și se prevede să ajungă, în 
1975, la peste 18 miliarde lei. în 
acest fel. județul Dolj se va nu
măra printre județele fruntașe în 
ce privește volumul producției in
dustriale.

A crescut, de asemenea, în mod 
corespunzător, valoarea producției 
industriale pe locuitor, de la 5 700 
lei in 1965 la 13 500 in 1970 și se 
apreciază să ajungă la peste 24 000 
în 1975. Numărul de oameni ai 
muncii care lucrează în industrie 
și in celelalte activități neagricole 
a crescut, de asemenea, de la 
175 000 in 1965 la 242 000 în 1974. 
A crescut, totodată, producția 
agricolă, de la 2,9 miliarde in 
1985. preconizîndu-se să se ajungă, 
în 1975, la 5,6 miliarde lei.

S-au realizat investiții importan
te pentru dezvoltarea impetuoasă 
a industriei ; pe această bază s-au 
creat mari unități de producție, 
care ocupă locuri importante prin
tre primele întreprinderi indus
triale din România.

Succese de seamă s-au obținut 
șl în dezvoltarea învățămintului, 

științei. în ridicarea nivelului de 
cunoștințe al oamenilor muncii. 
Mă refer la aceasta pentru că, 
pină la urmă, tot ceea ce am rea
lizat nu ar fi fost posibil fără pre
gătirea corespunzătoare a cadrelor 
pentru toate domeniile de activi
tate. Tocmai aceste cadre, oamenii 
au fost aceia care au reușit să în
făptuiască în bune condiții, sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, sarcinile ce le-au stat în față.

S-a realizat, de asemenea, un 
număr important de construcții de 
locuințe și alte așezăminte social- 
culturale. în concordanță cu pro
gramul și măsurile generale de 
creștere a nivelului de trai al în
tregului popor. Au crescut veni
turile și nivelul general de trai 
al oamenilor muncii, al locui
torilor județului Dolj. De altfel, 
construcțiile de locuințe realizate 
în Craiova sint destul de elocven
te în această privință.

Am vizitat astăzi citeva între
prinderi. Voi începe cu cele indus
triale. Mă refer mai întîi la Com
binatul chimic, care a cunoscut o 
puternică dezvoltare în această 
perioadă și continuă să se dezvol
te, devenind una dintre cele mai 
mări unități de acest fel din Re
publica Socialistă România. S-a 
vorbit aici de rezultatele sale. Do
resc să arăt că și pe primele 5 
luni ale acestui an, planul de pro
ducție se realizează în bune con
diții, chiar cu o depășire. De
sigur, vizita a fost destul de 
scurtă, dar impresiile pe care le 
am despre această unitate chimică 
sint bune.

Am vizitat uzina „Electropu- 
tere“, care s-a dezvoltat, de ase
menea, foarte puternic, devenind 
o unitate cu peste 11 mii de oa
meni ai muncii, dotată cu mașini 
și utilaje moderne. De asemenea, 
și aici s-au obținut o serie de re
zultate pozitive.

Impresii bune am și despre ce
lelalte două unități de construc
ții de mașini vizitate — mă refer 
la uzinele „7 Noiembrie1* și la Li
zina de reparații auto. Și aici oa
menii muncii, comuniștii depun 
eforturi pentru a realiza in bune 
condiții sarcinile pe care le au.

Impresii bune mi-a produs și 
fabrica de confecții, care, dacă nu 
mă înșel, este a doua ca mărime 
după cea din București. S-a vor
bit aici de rezultatele obținute in 
folosirea mai eficientă a capacită
ților de producție, de preocuparea 
acestui colectiv pentru creșterea 
productivității muncii, Tntr-ade- 
văr, din ceea ce am putut con
stata în această vizită scurtă, 
se pare că acest colectiv de cifca 
6 000 de oameni ai muncii depu
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la întîlnirea cu activul de partid 
din județul Dolj

— miercuri, 29 mai 1974 —
ne eforturi susținute pentru a-și 
îndeplini sarcinile ce-i revin.

Deci, aș putea spune că impre
siile generale din aceste vizite sint 
bune ; am rămas cu convingerea 
că oamenii muncii din toate aces
te unități depun eforturi susținu
te pentru a contribui la înfăptui
rea programului stabilit de Con
gresul al X-lea, pentru a asigura 
realizarea cincinalului înainte de 
termen. Aș dori, de aceea, să a- 
dresez tuturor oamenilor muncii 
de la aceste întreprinderi și din în
treaga industrie a județului Dolj 
felicitări pentru rezultatele obți
nute și urări de succese tot mai 
mari. (Aplauze puternice).

Din păcate, trebuie însă să vor
besc și despre o serie de lipsuri, 
despre unele abateri grave care 
s-au produs la uzinele „Electro
putere" și la Fabrica de celule 
electrice din Băilești.

Desigur, sînt o serie de lipsuri 
legate de faptul că nici uzinele 
„Electroputere“, nici „7 Noiem
brie" — și mai sînt și alte unități 
— nu și-au realizat sarcinile de 
plan. Pe cinci luni din acest an, 
„Electroputere" a realizat planul 
doar in proporție de 88 la sută, 
iar „7 Noiembrie" — de 90 la 
sută. Mai sînt și unele întreprin
deri din industria alimentară care, 
de asemenea, au serioase rămîneri 
în urmă. Neîndeplinirea sarcinilor 
de către aceste întreprinderi dimi
nuează mult valoarea realizării și 
chiar depășirii planului de către 
celelalte întreprinderi.

Sînt, de asemenea, serioase ră
mîneri în urmă în ce privește 
creșterea productivității muncii, 
care, pe total județ, nu este reali
zată decît in proporție de 94 la 
sută. Este semnificativ că în timp 
ce pe țară producția industrială, 
în primele 5 luni ale acestui an, 
a crescut cu 15,5 la sută, în Dolj 
această creștere este de numai 6,5 
la sută, județul rămînînd în urmă, 
în această perioadă, cu aproape 
140 milioane lei.

După cum vedeți, impresiile 
bune pe care le am, precum și e- 
forturile pe care le depun oamenii 
muncii sînt diminuate de aceste 
lipsuri care — este adevărat — 
se materializează la citeva între
prinderi, dar cu o pondere mare, 
și care influențează negativ asu
pra întregii industrii din județ.

Desigur, cauzele acestor lipsuri 
sînt diverse. In primul rînd ele 
pornesc de Ia felul în care con
ducerea uzinei „Electroputere", 
comitetul oamenilor muncii, con
siliul de conducere al centralei, 
organizația de partid din între
prindere au știut să soluționeze 
problemele multiple pe care le au 
în față.

Există serioase rămîneri în urmă 
în ceea ce privește buna organi
zare a fluxului de producție, in
troducerea tehnologiilor moderne, 
precum și în folosirea corespunză
toare a dotării cu mașini și utilaje 
de înaltă tehnicitate, care trebuiau 
să creeze condiții nu numai pentru 
realizarea planului, dar chiar pen
tru depășirea lui. In fond, cu 
capacitățile existente la ..Elec
troputere", cu dotarea realizată în 
ultimii 4—5 ani, cu cei 11 000 de 
oameni ai muncii pe care îi are, 
se putea face mult mai mult. Pro
ducția pe care o realizează astăzi 
uzina nu corespunde efortului fă
cut de statul nostru pentru dez
voltarea acestei unități și nu este 
pe măsura posibilităților acestui 
colectiv în care sînt oameni cu 
înaltă calificare : îi cunosc pe unii 
dintre ei încă din 1946 și știu că 
pot face mai mult.

Dar, dacă vorbim de organiza
ția de partid din uzină, trebuie să 
ne punem, totodată, și întrebarea : 
ce a făcut comitetul municipal de 
partid ? Mă așteptam ca secretarul 
comitetului municipal să vorbeas
că ceva mai mult despre acest lu
cru ; or, numai niște lucruri ge
nerale nu ne pot satisface. în de
finitiv, în Craiova sînt cîteva în
treprinderi mari. „Electroputere" 
este cea mai mare întreprindere 
din oraș. Ea trebuie să stea în 
atenția zilnică a biroului, a comi
tetului orășenesc și, în aceeași mă
sură, a comitetului județean, a bi
roului județean, inclusiv a primu
lui secretar.

Nu vreau să înțeleagă cineva — 
nici chiar ministrul, care este de 
față — că ministerul este în vreun 
fel absolvit de lipsurile care-i re
vin. Numărîndu-se printre cele 
mai mari uzine din ramura res
pectivă, era normal ca această în
treprindere să se bucure de o mai 
mare atenție din partea ministe
rului. Or, o perioadă îndelungată 
din anul 1973 în uzină nu a exis
tat o conducere corespunzătoare ; 
directorul centralei care a fost nu
mit nu s-a prezentat, iar ministe
rul a închis ochii, i-a admis să 
stea în București. La aceste lip
suri din uzină a contribuit și po
ziția ministerului față de asigura
rea îndrumării și conducerii cores? 
punzătoare a întreprinderii. Așa 
cum am mal spus și în alte îm
prejurări, o asemenea uzină — de 
altfel orice întreprindere economi
că — trebuie să fie în stare 6ă 
treacă rapid de la o producție la 
alta, în raport cu necesitățile vieții, 
cu cerințele interne și ale pieței 
internaționale. Or, poziția pe care 
o au tovarășii de la minister, de a 
accepta ca uzina să producă su
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plimentar locomotive, este o pozi
ție cu care nu putem fi de acord. 
Din punct de vedere tehnic, o ase
menea uzină trebuie să fie în stare 
6ă producă orice. In timp ce 
noi importăm o serie de mo
toare și aparatură din Vest, 
uzina de aici se plînge că nu are 
acoperită cu comenzi întreaga ca
pacitate, deși în profilul ei intră 
tocmai realizareu unor asemenea 
motoare electrice și aparatură. în 
ce privește aparatura ce se reali
zează la această uzină, trebuie a- 
rătat că se mențin în producție 
tipuri vechi, care nu mai cores
pund cerințelor actuale. Deci lu
crurile nu sînt chiar așa de sim
ple și nu se poate trece peste ele 
cu ușurința cu care s-a trecut as
tăzi, aici.

Aceasta, în ce privește problemă 
nerealizării generale a planului 
de producție, a productivității 
muncii, a neajunsurilor legate de 
nivelul tehnic și, în general, de 
organizarea activității în această 
întreprindere. Dar la toate aces
tea s-au adăugat anul trecut o se
rie de abateri grave, de încălcări 
ale legilor și disciplinei financia
re, prin raportarea, pînă în no
iembrie 1973, a unei producții ne
realizate în valoare de 138 mili
oane lei. Ceea ce este grav e că 
nimeni din întreprindere nu a în
cercat ca cel puțin să sesizeze a- 
cest lucru și să nu admită ca el 
să continue. Nici comitetul oră
șenesc de partid și nici comitetul 
județean — am în vedere aici bi
roul, care are în atribuții con
trolul zilnic al activității — nu 
s-au sesizat de această situație 
și nu au acționat la timp. De-abia 
după controlul făcut de brigada 
Comitetului Central — al unei 
comisii a Controlului muncitoresc, 
Secției organizatorice și altor or
ganisme centrale, la care au par
ticipat, în spiritul metodelor 
noastre de muncă, și reprezentan
ții comitetului de partid — comi
tetul județean a cunoscut aceste 
lucruri — deși, să vă spun cinstit, 
impresia tovarășilor care au făcut 
controlul este că ceva a știut și 
biroul comitetului județean, dar 
a crezut că lucrurile se vor so
luționa pe parcurs. Nu există, fi
rește, o certitudine în această pri
vință, dar tovarășii care au con
trolat ne-au informat în cadrul 
Secretariatului că au această im
presie și eu doresc să o pun în 
fața activului de partid. Dar, ori
cum, este greu de închipuit ca timp 
de 11 luni de zile nimeni să nu se 
fi sesizat în vreun fel de această 
situație. De-abia după 30 noiem-

(Continuare in pag. a IlI-a)

A AMBASADORILOR
Republicii Guineea

în ziua de 31 mai a.c., tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Ibrahlma Camara, care 
și-a prezentat scrisorile prin care

Australiei
Vineri, 31 mai a.c., la Palatul 

Consiliului de Stat, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, l-a pri
mit pe Malcolm Richard Booker, 
care și-a prezentat scrisorile de

Țara 
își zărește viitorul 
în ochii copiilor săi
Copiii din întreaga lume sint 

sărbătoriți astăzi, sub semnul lup
tei popoarelor pentru pace și co
laborare internațională, pentru un 
climat care să asigure pretutindeni 
celor mici o copilărie senină. „Ziua 
internațională a copilului", tradi
țională sărbătoare a celei mai tine
re generații, îmbracă in țara noas
tră haina colorată a bucuriei mili
oanelor de copii, a recunoștinței 
lor față de grija părintească a par
tidului și a statului, față de stră
daniile întregii societăți socialiste 
pentru ca el să beneficieze de toate 
roadele pe care le oferă o societate 
in plină dezvoltare, societatea so
cialistă.

Cuprinzătorul tablou al manifes
tărilor concrete ilustrind atenția cu 
care sint înconjurate tinerele vlăs
tare ale patriei include nenumărate 
fapte semnificative : de la manua
lele școlare gratuite la zecile de 
construcții școlare care an de an 
se dau in folosință in întreaga țară, 
de la jucăriile pentru cei mici la 
„casele tehnicii", gazde primitoare 
pentru mii de pionieri și elevi. 
Citeva cifre, ilustrind dezvoltarea 
bazei materiale, sint elocvente prin 
ele insele : rețeaua de creșe și gră
dinițe cuprinde, la ora actuală, cir
ca 11 500 de instituții preșcolare, cu 
peste 591 000 locuri și 595 creșe, de 
întreprindere și de cartier, cu pes
te 41 000 de locuri. In anul in curs 
vor fi date in folosință 25 800 locuri 
in creșe și 15 060 in grădinițe. Deci, 
pină la sfirșitul anului, alți peste 
40 000 de copil vor beneficia de locuri 
in construcții noi. Grija pe care sta
tul nostru o poartă copiilor se re
flectă și în sprijinul acordat fa
miliilor cu mai mulți copii, ca și 
în acordarea alocațiilor de stat 
pentru cei pînă la 16 ani, de acest 
drept beneficiind și copiii țărani
lor cooperatori.

Noi obiective industriale
NEAMȚ

Intensa activitate de cerceta
re și investiții care se desfă
șoară la Combinatul de fire și 
fibre chimice din Săvinești s-a 
concretizat in finalizarea lu
crărilor La un nou și Important 
obiectiv economic. Este vorba 
de obținerea primelor cantități 
de produse la cea dLntli instala
ție din țara noastră pentru rea
lizarea firelor de relon tip ..co
vor tufting". Tehnologia fabri
cării acestui nou produs a fost 
elaborată de către specialiștii 
combinatului. Prin obținerea 
acestui nou produs se asigură 
o valorificare superioară a ma
teriei prime și pentru diversifi
carea continuă a producției. 
Gradul Înalt de automatizare a 
acestei instalații permite reali
zarea. in același timp, a unei 
game de fire vopsite in 6 culori. 

CU PRILEJUL ALEGERII ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE

AL U.C.I. PE TIMP NELIMITAT

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 

BELGRAD
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte cu 

mandat nelimitat al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, am deosebita 
plăcere de a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, îm
preună cu urările sincere de succes în îndeplinirea acestei sarcini de 
cea mai mare răspundere și a hotărîrilor adoptate de cel de-al X-lea 
congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

îmi exprim și pe această cale convingerea fermă că relațiile frățești 
de colaborare tovărășească multilaterală dintre Partidul Comunist Ro
mân șl Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre popoarele și țările 
noastre vecine se vor extinde și dezvolta în continuare în spiritul 
convorbirilor pe care le-am avut împreună, spre binele popoarelor 
României șl Iugoslaviei, al cauzei socialismului, democrației și păcii 
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

este acreditat In calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Guineea în țara 
noastră. (Cuvlntărlle rostite, in 
pagina a V-a).

acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Australiei în țara noas
tră. (Cuvîntărlle rostite, în 
pagina a V-a).

Preocupați unanim de a crea co
piilor condiții optime de creștere, 
de instruire, asociem acestor efor
turi sentimentul major al răspun
derilor de ordin educativ, privind 
creșterea și formarea unei gene
rații animate de spirit revoluțio
nar, de dragoste și devotament 
față de patria socialistă, față de 
cauza partidului comunist — che
zășia viitorului ei fericit.

„Ceea ce este hotăritor in forma
rea copiilor ca oameni înaintați al 
epocii socialismului și comunismu
lui este de a sădi in Inimile lor 
iubirea și respectul față de mun
că, izvorul celor mal mari și mai 
depline satisfacții, principalul mij
loc de perfecționare umană, de 
progres social — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a Organizației Pionieri
lor. Pentru pionieri, pentru toți 
școlarii nu poate exista dorință 
mal nobilă decît aceea ca fiecare, 
pe măsura forțelor sale, să parti
cipe la clocotitoarea construcție a 
noii orindulri din patria noastră, 
să-și aducă contribuția, oricit de 
mică, la sporirea frumuseții și bo
găției țării. Ia realizarea înaltelor 
Idealuri de progres și civilizație".

Formarea acestei generații, 
schimbul de miine al constructori
lor societății socialiste și comunis
te, presupune o vastă și complexă 
activitate educativă desfășurată de 
întreaga noastră societate, misiune 
Înaltă la care concură familia, șco
lile de toate gradele, organizațiile 
de pionieri și U.T.C. Cheia de 
boltă a Întregii lor activități o 
constituie cultivarea, de la cea mai 
fragedă virstă, a năzuinței copiilor 
de a deveni fii devotați al po
porului și ai partidului, de a se

(Continuare in pag. a Il-a)

MEHEDINȚI

La Drobeta Turnu-Severin a 
intrat in producție o nouă și 
modernă fabrică de producere 
și imbuteliere a oxigenului. U- 
nitatea va asigura zilnic între
gul necesar de oxigen pentru 
întreprinderea de vagoane — 
principala beneficiară — cit și 
pentru celelalte mari unități 
industriale din județ.

BUZĂU

In perimetrul zonei indus
triale din municipiul Buzău a 
intrat in probe tehnologice pri
ma capacitate de producție a 
noii Întreprinderi textile, de 
4,4 milioane metri pătrați țesă
turi din bumbac. In final, noua 
întreprindere va avea o capaci
tate anuală de 27 milioane metri 
pătrați țesături. Utilată cu e- 
chipamente tehnologice de mare 
randament fabricate în țară, 
noua unitate buzoiană va con
tribui la realizarea unui volum 
sporit de țeșături necesare eco
nomiei naționale.

Azi, in cartierul bucureștean BercerU
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FAPTUL
DIVERS

ÎNTRE CENTRALĂ ȘI ÎNTREPRINDERI

Legătură operativă, funcțională • FAPTE

Timectil

Circulația., 
la concurs

Central* industrială de tractoare și mașini agricole din BrAjov 
reunește un număr de 14 inlrcprinderi, o unitate de export $1 un Ihsli- 
tut de cercetări și proiectări. râspIndHc in diferite județe ale țării. 
Deși a (ori creată in octombrie 1973. centrala a reușii să obțină, in 
timpul m uri care a trecui de la înființare, unele rezultate promițătoare 
in privința cunoașterii șl rezolvării operative $1 competente a proble
melor cu care sini confrunlalc intreprihderlle componente, tn legătură 
cu uncie aspecte alo relațiilor dintre centrală șl unitățile componente, 
ale exercitării atribuțiilor prevăzute in Iepe, am avut o convorbire cu 
directorul general al Centralei Industriale de tractoare și mașini agri
cole, inginer VASILE SECHEL, ne-a relatat :

nwtitor era dreptul in-
cmtat. in timp ce junul — for
mat din reprezentanți ai Minis
terului do Interne, Ministerului 
Apărării Naționale și Ministeru
lui Transporturilor și Teleco- 

a fost Oub la 
Urmărind „pe 

din dificilele Drobe la 
sunusl dstlcfiforl! 

județ $1 Pe munici
piul București ai tradiționalului 
concurs ..Cel mal bun agent de 
circulație", probă oe care toti 

Iii au trecut-o cu 
brio, juriul a desemnat drept 
cei mai buni agenți dc circu
lație din tară pe plutonierii 
N. Dafinolu (Constanta) locul 
I. loan Pon (Albiri locul II $i 
Gh. Boje (Cluj) locul III. Pe 
ceilalți 16. care au primit men
țiuni. ii... menținem si noi 
evidentă pentru premiile de 
anul. Mai știi 7

nar

in 
la

Un joc

— Incontestabil. Intre conducerea 
centralei șl conducerile întreprinderi
lor s-a statornicit un contact direct, 
permanent, care se realizează fio prin 
deplasarea unor cadre din centrală in 
unitățile respective, unde analizează 
la fața locului problemele ce se ri
dică. fie pe baza chemării unor ca
dre din Întreprinderi la Brașov. Ase
menea legături există șl 1\ nivelul 
anumitor servicii și secții. Adaug că 
și In privința exercitării dreptului 
de decizie, lucrurile se află in 
general pe un făgaș bun, acesta 
fiind bine precizat, atit la ni
vel de centrală, cit și de între
prindere. Luarea și transmiterea de
ciziilor și a hotăririlor se fac cu 
discernămint, cu operativitate. Din 
păcate, există și cazuri cind. In a- 
doptarea unor hotăriri și decizii, sin- 
tem îngrădiți, fiind nevoiți să apelăm 
la conducerea forului de resort, a 
ministerului. în anumite situații — 
bunăoară, in probleme de aprovi
zionare. de planificare și altele — 
centrala este practic depășită. Con
cret, in domeniul aprovizionării și 
cooperării, noi nu putem influența 
in nici un fel pe furnizorii de ma
teriale sau piese pentru a-și face 
datoria, a respecta disciplina con
tractuală.

— în ce constă și ce forme 
îmbracă sprijinul acordat între
prinderilor de către centrală 2

— Sprijinul acordat de centrală 
vizează o multitudine do aspecte, 
Incepind cu studierea dezvoltării in 
perspectivă a fiecărei întreprinderi, 
și tcrmlnlnd cu soluționarea unor 
probleme curente de organizare sau 
dotare. Să fiu mai explicit. După 
cum se știe, întreprinderea de trac
toare dispune de o concepție avan
sată de organizare a producției și a 
muncii, de un colectiv valoros de 
cadre tehnico-inglnerești, cu o bo
gată experiență. Urmărim ca tot ce 
este bun tn această experiență să fie 
împărtășit și celorlalte întreprinderi, 
în consecință, colective de specialiști 
de la Brașov au fost și sint detașate 
temporar in celelalte unități pentru 
a acorda un ajutor practic acestora 
In probleme de organizare a produc
ției și muncii pe baza unor concepții 
avansate, in introducerea unor tehno
logii noi. mai productive, in dezvol
tarea producției de scule, dispozitive 
Și verificatoare ș.a.

— V-am ruga sâ vă referiți 
și la cerința concentrării și spe
cializării producției...

— Centrala și-a conturat un pro
gram larg de dezvoltare șl speciali
zare a întreprinderilor, pe baza unei 
concepții unitare, in care sint stabi
lite. in mare, direcțiile cardinale in 
care se vor dezvolta in viitor acestea, 
lată și citevâ exemple. Fosta între
prindere de reparații din Galați, care

înainte executa piese do o comple
xitate redusă, a trecut la fabricarea 
unora din cele mal complexe sub- 
ansamble «le tractor, cum ar fl meca
nismul hidraulic cu controlul forței 
și adincimii de lucru. întreprinderea 
metalurgică din Buzău, care realiza 
și ea piesu «Iu complexitate redusă, 
produce acum piese turnate din fontă 
cu caracteristici superioare pentru 
fabricația tractoarelor. întreprinderea 
mecanică „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț va trece la fabricația de mare 
serie a .semănătorilor și grapelor cu 
discuri. Programul de dezvoltare in 
perspectivă, despre care am Amintit, 
mai prevede că intreprinderen „Se
mănătoarea" din București se va pro
fila pe fabricația de combine de ce
reale, iar întreprinderea mecanică 
din Medgidia — pe combine de fu
raje și anumite subansamble meca
nice pentru mașini agricole, intre 
care reductoarc, cutii do viteză ș.a., 
care în prezent se produc în unități 
ce nu fac parte din centrală. De alt
fel, unul dintre obiectivele urmărite 
de noi în acțiunea de specializare a 
pratiucțlei 11 constituie concentrarea, 
in cadrul unităților centralei, a fa
bricației pieselor și subansamblelor 
specifice profilului centralei, care se 
execută In alte unități, urmărind 
prin aceasta creșterea cit mal mult 
posibil a gradului de integrare a pro
ducției centralei.

— Cum apreciați relațiile de 
cooperare intre unitățile care 
fac parte din centrală ? Ce 
anume intenționați să întreprin
deți pentru lărgirea șl adincirea 
lor ?

— Aceste relații sînt împletite or
ganic cu acțiunea de speciali
zare și, in mod Inevitabil, se 
vor lărgi odată cu adincirea specia
lizării fabricației. Un exemplu. In-

serios
Pentru o clipă, laboratorul 

cufundă in Întuneric. Apoi, 
cepe un joc ciudat cu clipiri ro
șii de beculefe. Concomitent, 
cu ajutorul unor scheme com
plicate. pe un ecran special se 
..decodifică" limbajul circuite
lor din cutiuțele cu iradieri de 
mărgean. Denumirea jocului, 
care nu-i deloc o... joacă : „Tru
să modulară de circuite lop-ce". 
Creatorii ei : un grup de elevi 
de la liceul „M. Eminescu" din 
Satu-Mare, îndrăgostiți și pa
sionați de informatică. Intru- 
cit ..trusa" este deosebit de u 
tilâ in predarea lecțiilor de fi
zică din capitolul „Elemente de 
mașini de calcul", elevii 
măreni au trecut 
car ea ei. pentru a 
sprijinul altor școli.

se 
în

săi
la multipli - 
veni fi in

Imagine din secția croit semifabricate de la fabrica de confecții „Tirnava" din Sighișoara
Foto : E. Dichiseau uBieții nuci

trcprlndercA mecanică din Craiova 
va specializa în anii ce vin, In
tre altple, in fabricarea de trac
toare industriale pe roți. Sub- 
ansamblele principale vor fi asigurata 
de către întreprinderea de tractoare 
clin Brașov. Se înțelege că între cele 
două unități se va desfășura o strlnsă 
cooperare. Dar la realizarea produse
lor respective vor coopera și nlto 
unități din cadrul centralei.

Desigur, reallz.area amplului pro
gram de dezvoltare și specializare a 
întreprinderilor, de îmbunătățire a 
cooperării Intre ele — aflat in curs 
de elaborare, la care sint angrenate 
un mare număr de cadre din cen
trală și din instltutelo de speciali
tate — va ridica nu puține șl nu din 
cele mai simple probleme de organi
zare. de dotare cu linii de fabricație, 
utilaje ș.a. Finalizarea programului 
va asigura nu numai un volum sporit 
de produse cu caracteristici superi
oare, obținerea unei eficiențe eco
nomice ridicate, dar și dezvoltarea 
tuturor întreprinderilor centralei pini 
la nivelul unităților de primă mină 
din țară, sub aspect tehnic, tehno
logic și profesional.

— Statutul de funcționare a 
centralelor industriale stabilește 
atribuțiile și competențele 
acestor organisme. în ce măsuri 
și le exercită centrala dv. ?

— In general, centrala noastră iși 
exercită competențele in citcva do
menii esențiale, cum ar fi elaborarea 
programelor de fabricație, profilarea 
și specializarea producției ș.a. Ținind 
seama insă de sarcinile tot mai mari 
care stau în fața centralelor, atit in 
domeniul creșterii, înnoirii șl moder
nizării producției, cit și in cel al ri
dicării eficienței economice, este lim
pede că se impune clarificarea unor 
aspecte legate de întărirea rolului 
centralelor in conducerea activității 
economice, in rezolvarea problemelor 
aflate in competența acestora. Aceas
ta este dictată de faptul că. la ora 
actuală, in luarea unor hotăriri și de
cizii centralele industriale sint îngră
dite, in bună măsură, fie de tutela 
măruntă a forurilor de resort, fie de 
diferitele interpretări ale actelor nor
mative, sau, in unele cazuri, de me
todologia greoaie care determină ca, 
in rezolvarea unor probleme, cen
tralele Industriale să se dovedească 
adesea neputincioase. Mă refer, în 
special, la simplificarea hirtiilor, la 
reducerea volumului de aprobări și 
de avizări ale studiilor de dezvol
tare și de organizare a întreprinde
rilor, ale planului tehnic, precum șl 
în cazul stabilirii aparatului produc
tiv, de concepție și administrativ — 
probleme care consumă un mare vo
lum de energie și timp și care, în 
multe situații, produc intîrzieri cu 
consecințe nefavorabile asupra acti
vității întreprinderilor.

Convorbire realizată de 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

• OPINII
• PROPUNERI

Q CU trei luni a *08t lcurtnt ciclul de finisare la tancul 
petrolier de 3 000 tone, lansat recent la Șantierul naval Drobeta 
Tr. Scverln, prin îmbunătățirea unor procedee tehnologice. în pre
zent, aici sint in curs do pregătire noi procedee tehnologico care 
vor scurta în continuare termenele de fabricație a navelor, atit în con
strucția lor pe cală, cit și in finisarea la cheiul de armare. (Ion Ma
rinescu, tehnician,'Șantierul naval Drobeta Tr. Severin).

• Depozit de... rugină. ,n °rMU' cimPuiun|-Moidove- 
ncsc, in apropierea autobazei de transporturi auto, peste rlul Moldova, 
de clțîva ani s-a format un „munte" de șpan, care crește zi de zi și 
ruginește sub cerul liber. Cel care l-au depozitat acolo, numai gospodari 
nu se pot numi. (Aurel Vrabie, pensionar, orașul Cimpulung-Moldove- 
nesc, județul Suceava).

• Așteptăm ca ,oruri*a competente să stabilească cu mal 
multă operativitate metodologia unitară de calcul a tarifului pentru 
căminele muncitorești de nefamiliști. S-ar evita astfel introducerea unor 
tarife diferențiate necorespunzătoare de către conducerile Întreprinde
rilor care au asemenea cămine. (Un grup de muncitori, Șantierul naval 
Constanța).

• Pe drumul cu hîrtoape... comunal» sssciori- 
Loman de multă vreme este Impracticabilă circulației autobuzelor. Din 
această cauză, navetiștii care circulă zilnic pe traseul respectiv, 
precum și alți cetățeni sint nevoiți să parcurgă circa 10 km pe jos. 
Rugăm consiliul popular al comunei Săsclori să-și respecte promisiunile 
date și să ne acorde mal mult ajutor in repararea acestui drum. 
(Vasile Alisie, muncitor, satul Loman, comuna Sfisciorl, județul Alba).

ț 1 167 000 IgI valoreazft fiecare din cele 1 paturi de ră
cire necesare mecanizării in secția laminorul de platină de la între
prinderea „Oțelul roșu'* scoaBe din funcțiune de clțîva ani de zile și 
aruncate Intr-un colț al depozitului de produse finite din incinta uni
tății. Deși nu mal sint folosite, Întreprinderea plătește lunar amor
tismente care plnă In prezent se ridică la peste 430 000 lei. In contul 
cui se înregistrează aceste pagube ? (Ion Hurtrupan, activist la Con
siliul județean al sindicatelor Caraș-Severin).

O Solicitam pG acea8tft consiliului popular comunal 
Hodac să ne acorde sprijinul pentru construirea unui dig lung 
de 20—25 m necesar consolidării malurilor rîului Gurghiu în punctul 
numit „Cruce". S-ar preveni în acest fel erodarea a mari suprafețe de 
teren. (Semnează 33 de locuitori ai comunei Hodac, județul Mureș).

® CondUCta de aciuciiune a apel potabile din comuna noas
tră, pentru instalarea căreia s-au cheltuit clteva milioane de lei, s-a 
deteriorat pe o lungime de circa 250 m din cauza alunecărilor de teren. 
Exploatarea de gospodărie orășenească din Cimpulung, care trebuia (și 
începuse) să execute reparațiile necesare, refuză fără vreun motiv te
meinic să-și respecte aceste îndatoriri. Șl astfel, o instalație care a- 
costat milioane se deteriorează fără rost in pămînt. Ce au de gind 
tovarășii de la E.G.O.-Cimpulung 7 (Nicolae Soare, primarul comunei 
Godeni, județul Argeș).

• 35 de ani în aceeași secție. In,r un cadr'* fe,Uv- 
.colectivul secției elorosodice din cadrul Combinatului chimic din 
Tirnăveni a sărbătorit ieșirea la pensie a comunistului Emanoil Pe- 
truț, care mai bine de jumătate de viața și-a petrecut-o muncind. 
Pentru merite deosebite în muncă el a fost decorat cu Ordinul Muncii 
clasa a IlI-a șl cu mai multe medalii. (Simion Bochiș, Tirnăveni).

ai nimănui.
In partea sudică a Ploieștiu- 

lui creștea o splendidă planta
ție de 8 hectare cu nuci mari, 
frumoși, roditori. De la un 
timp insă, frumoasă plantație 
a ajuns paragină. Cine a vrut 
și cine n-a vrut 6-a înfruptat 
din rodul nucilor. Dar nu nu
mai atit : unora din bieții nuci 
li s-au distrus... doar crengile, 
alții au fosț doboriți fără 
milă cu toporul (au mai ră
mas doar vreo 30U), i-au pără- 
duit fără milă. Plnă intr-o vre
me. plantația aparținea de pri
măria Ploieștiului, iar acum de 
cooperativa agricolă Berceni. 
Dar și primăria și cooperativa 
eu lăsat mindrețea de nuci de 
izbeliște. Deși nucul crește 
greu, că trebuie zeci și zeci de 
ani pinâ se face mare, să spe
răm că răspunsul la sesizarea 
noastră n-o să întirzie prea 
mult. Și nu atit răspunsul, cit 
măsurile ce se impun.

Cine a zvîrlit
cu piatra?

La 26 mai a decedat la spi
tal frinarul Ștefan Hi), din ca
drul Regionalei C.F.R. Galațt. 
In urmă cu o lună de zile, in
tr-o după-amiază primă vărati
că, era de serviciu pe trenul 
de marfă 80113, care circula pe 
linia Fetești-Barboși, suprave
ghind cu atenție și cu aceeași 
conștiinciozitate dovedită de 
am de zile mersul trenului, ma
nevrele din stații, incărcătura 
vagoanelor. La plecarea din sta
ția Țăndărei, in timp ce tre
nul prindea viteză, frinarul Ște
fan Hi) a fost lovit in cap de 
o piatră. O piatră aruncată de 
o persoană încă neidentificată. 
Cercetările continuă. In urma 
celui dispărut intr-un mod atit 
de straniu și neașteptat, in virs- 
tâ de numai 40 de ani. au ră
mas trei copii orfani. Cine l-a 

a 
să

văzut pe nesăbuitul care 
tvirlit cu piatra este rugat 
anunțe organele de miliție.

Scumpă

mai fusese sancționat 
odată pentru conducerea unui 
automobil fără a avea permis, 
Vasile Telman, mecanic auto 
din Craiova, nu s-a astimpârat. 
Imprumutind un autoturism, 
proprietatea lui Constantin Toa
nă. V. T. a pornit la plimbare 
spre pădurea $aru, de lingă 
Balș. De pornit a pornit, dar 
de ajuns n-a mai ajuns la pă
dure. Abia Ieșit din Craiova, 
V. T. a intrat intr-o curbă cu 
peste 100 km la oră. Autoturis
mul a părăsit partea carosabilă a 
șoselei și, după cea retezat, pur 
și simplu, doi copaci, s-a oprit 
grav avariat. V. T. a scăpat ca -- jjy

con- 
jum&tate 
daunelor 
Scumpă

prin minune cu viață. _ 
și de răspundere, fiind 
damnat la un an și 
inchisoare și la plata 
de peste 35 000 lei. 
plimbare 1

deRubrici) redactata
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
ți corespondenții „Scinteii”

„Trofeul internațional 
do calitate11 pentru 
rulmenții romanești

Recent, in cadrul 
unei festivități care a 
avut loc la Madrid, 
întreprinderii româ
nești de comerț exte
rior „Tehnoimport- 
export" i s-a acordat 
„TROFEUL INTER
NA HON AL DE CA
LITATE". Prestigio
sul trofeu — de
cernat anual de că- 
Nre marea casă de 
publicitate „Editorial 
Ofice" in urma unei 
riguroase selecții, din- 
tr-un număr de cîteva 
mii de firme exporta
toare— a distins cali
tatea deosebită a rul
menților românești, 
fabricați la întreprin
derile din Brașov și 
Birlad. Este o nouă 
confirmare a înaltei 
aprecieri de care se 
bucură aceste produse 
pe piața externă. De 
altfel, aceasta a fost 
și opinia reprezentan
ților unor mari firme 
spaniole importatoa
re de rulmenți româ
nești. cu care am a- 
vut prilejul să discut.

— Cumpăr de mai 
mulți ani rulmenți din 
România — imi spunea 
dl. Damaso de Torres, 
președintele firmei cu 
același nume din Ma
drid. Volumul tran
zacțiilor a crescut con
tinuu, pentru că rul
menții românești sint 
de calitate deosebită, 
iar partenerii români 
iși onorează conștiin
cios obligațiile asu
mate.

Directorul comer
cial âl nur 1 
me Buenaventura — 
Giner, S.A., din Barce
lona, sublinia : „Rul
menții românești au 
performanțe care ii 
fac pe deplin com
petitivi cu cei fabricați 
de firme de renume. 
De aceea, sîntem un 
partener constant p.l 
întreprinderii româ
nești «Tehnoimport- 
exporU". Aprecieri la 
fel de favorabile la 
adresa rulmenților ro
mânești au avut și 
alți conducători ai 
unor mari firme.

Oamenii de afaceri 
spanioli cu care am 
discutat au evidențiat 
nu numai calitatea, 
execuția ireproșabilă 
a rulmenților româ
nești, ci și înaltul 
nivel tehnic al aces
tor produse. Și pe 
drept cuvînt : colec
tivele întreprinderilor 
din Brașov și Birlad 
sint permanent pre
ocupate de înnoirea, 
modernizarea și di
versificarea produc
ției de rulmenți. Bună
oară, la întreprinde
rea din Brașov, numai 
in anul trecut s-au 
asimilat 80 noi tipo- 
dimensluni și se pre
vede ca la sfîrșitul 
cincinalului s& se în
registreze o înnoire 
totală a producției de 
rulmenți realizate în 
1970. La întreprinde

rea din Birlad, dacă 
in 1972 au fost omo
logate 80 noi tipodi- 
mensiuni de rulmenți, 
iar in anul trecut s-a 
ajuns la 1G0 „premie
re". azi, numărul ti- 
podhnensiunilor de 
rulmenți se cifrează 
Ia 400. „Știm că nu
mai ținînd pasul cu 
ritmul mondial de 
înnoire a producției, 
cu cele mai noi reali
zări in fabricația de 
rulmenți, cu exigen
țele pieței externe, 
putem face un ex
port eficient" — ne 
spunea ing. Gheorghe 
Badea, directorul ge
nera! al Centralei in
dustriale pentru rul
menți din Brașov.

Calitate superioară, 
nivel tehnic înalt al 
produselor, prompti
tudine și corectitudine 
in onorarea obligații
lor contractuale — 
lată, așadar, atributele 
activității întreprin
derilor de rulmenți 
din Brașov și Birlad, 
a celei de comerț ex
terior „Tehnoimport- 
export" din Bucu
rești, care au determi
nat acordarea dis
tincției TROFEUL IN
TERNAȚIONAL DE 
CALITATE Româ
niei. Un premiu care 
onorează șl totodată 
deschide noi perspec
tive exportului româ
nesc de rulmenți.
Dan MATEESCU

AMENAJĂRILE LOCALE PENTRU
După cum se știe, o cale importantă pentru extinderea suprafețelor 

Irigate o reprezintă amenajările in sisteme locale, simple șl ieftine, realizate 
de unitățile agricole prin utilizarea surselor locale dc apă. Pină la sfîrșitul 
lunii mal, din cele 36 621 ha prevăzute a se amenaja in acest an de câtro 
cooperativele agricole au fost date in exploatare numai circa 12 000 ha. 
Realizările sint sub posibilități și, dc aceea, in fiecare județ trebuie sâ so 
lucreze intens in vederea grăbirii lucrărilor de amenajare în sisteme lo
cale. Dar să vedem, mai in amănunt, cum se prezintă situația In județele
Satu-Mare, Teleorman și Bacău.

Realizarea sarcinilor la amenajă
rile locale de irigații este condițio
nată de activitatea desfășurată de 
organizațiile de partid de la sate, 
de consiliile populare județene și 
comunale. O bună experiență in 
acest sens oferă multe comu
ne din județul SATU-MARE. în
că de la începutul anului, pentru 
fiecare comună s-au întocmit grafi
ce de eșalonare a execuției lucră
rilor. s-au repartizat specialiștii 
oficiului județean de îmbunătățiri 
funciare pentru a acorda asistență 
tehnică, s-a asigurat forța de mun
că prin antrenarea tuturor locuito
rilor din comune la realizarea aces
tor lucrări. Pină acum. din cele 
1 500 ha prevăzute a se amenaja- in 
acest an. se lucrează pe 1 000 ha. din 
care 500 au și fost date in exploa
tare. Multe cooperative agricole, 
cum sînt cele din Boghiș, Lazuri, 
Ghirișa. Potău și altele, au terminat 
amenajările pentru irigații prevăzu
te in acest an. în unele unități 
agricole s-a trecut la amenajarea 
unor suprafețe mai mari decît cele 
stabilite inițial. La Pișcani, bună
oară, s-a început amenajarea unui 
sistem pe 80 ha. prevăzut pentru 
apul viitor, care la sfîrșitul lunii iu
nie va fi dat in folosință. In afara 
lucrărilor cuprinse in programul ju
dețean. unele cooperative agricole 
au hotărit sâ facă acumulări pe 
cursurile locale de apă pentru ex
tinderea suprafețelor irigate. Astfel, 
la Hodișa și Oroșu-Nou se lucrează 
intens la executarea unor asemenea 
acumulări, din care se vor iriga 
230 ha cu plantații noi de vie și 
100 ha de pășuni.

în unele județe nu se manifestă 
însă preocuparea cuvenită pentru 
Îndeplinirea planului de amenajare

a sistemelor locale de irigații. Ce 
anume determină această stare de 
lucruri 7 „Nimic nu justifică aceas
tă situație — ne spune tov. Petre 
Sabie, șeful serviciului de amenajări

sistem de irigații, deși specialiștii o- 
ficiulul județean de îmbunătățiri 
funciare au pichetat in două rinduri 
traseul canalelor, de tot atitea ori 
s-a trecut cu plugul peste amplasa
mente, lucrările nefiind începute 
nici astăzi. La fel stau lucrurile și 
la cooperativele agricole din Tătă- 
răștii de Sus, Tătărăștii de Jos, 
Bălăci, Dobroteștl, Stejaru ș.a. Or, 
pentru ca situația de anul trecut să 
nu se mai repete este de datoria 
organelor județene de partid șl de 
stat, a consiliilor populare comu
nale să ia măsuri energice pentru

CUM DECURG LUCRĂRILE, CUM CONDUC ACEASTĂ
ACȚIUNE CONSILIILE POPULARE COMUNALE

locale din cadrul Departamentului 
de îmbunătățiri funciare. Proiectele 
de execuție pentru noile amenajări 
s-au făcut din timp, asistență teh
nică s-a asigurat, iar unitățile agri
cole care aveau de făcut amenajări 
au primit din partea statului cre
dite pentru procurarea de materiale 
și utilaje de irigat. Singurul lucru 
cu care trebuie să luptăm este 
inerția de care dau dovadă consi
liile de conducere ale unor coope
rative agricole și chiar unele con
silii populare comunale in organi
zarea acțiunilor de masă pentru 
participarea cooperatorilor și a ce
lorlalți locuitori de la sate la ame
najarea sistemelor locale dc iri
gații".

Am urmărit această problemă în 
Județul TELEORMAN, unde, pină 
la această dată, au fost amenajate 
numai 1 408 ha — suprafață care, 
de fapt, este restantă din anul tre
cut — in timp ce lucrările la ame
najările noi pe 1 570 ha prevăzute 
pentru anul acesta nici măcar nu au 
fost începute. La cooperativa agri
colă Vîrtoapele, care are de făcut 
o extindere cu 60 ha a .vechiului

inițierea unor acțiuni de masă, cu 
participarea tuturor locuitorilor de 
la sate, în vederea executării ame
najărilor pe toate suprafețele pla
nificate.

Sub nici un motiv să nu se mai 
tărăgăneze finalizarea lucrărilor la 
obiectivele începute anul țacesta și, 
cu atit mal mult, la cele începute 
cu un an sau doi in urmă. S-a 
Împlinit un an de cind, conform 
planului de stat, la Dămienești, in 
județul BACAU, trebuia să fie dat 
în funcțiune un nou sistem de iri
gații, pe 2 237 ha, dar care nu poate 
fi exploatat cum trebuie nici în ziua 
de astăzi. In luna decembrie, anul 
trecut, a fost făcută recepția între
gii lucrări. Dar, în primăvară, cind 
să înceapă udările, au apărut o se
rie de defecțiuni a căror înlăturare 
necesita multe completări și reme
dieri. însă constructorul — între
prinderea de foraje București din 
cadrul Departamentului de îmbună
tățiri funciare — in loc să execute 
aceste completări și remedieri, și-a 
retras toate forțele de pe șantier, 
în ultimele zile, in județul Bacău au 
fost puse în funcțiune noi sistema

IRIGAȚII
de irigații pe o suprafață de 1030 
ha, la cooperativele agricole din 
Mărgineni, Tg. Trotuș, Fărăoani și 
Negri, amenajări executate cu mij
loace șl forțe proprii. Or, este inad
misibil ca, tocmai la Dămienești, 
unde lucrarea a fost încredințată 
unei întreprinderi specializate, pro
vizoratul să dăinuie și o amena
jare in care au fost investite circa 
40 milioane de lei 6ă nu poată fi 
folosită la întreaga capacitate. Este 
absolut necesar ca organele în drept 
să ia neintirziat măsuri pentru fi
nalizarea lucrărilor.

Aspectele desprinse cu prilejul 
anchetei noastre denotă că stadiul 
execuției amenajărilor locale de iri
gații este diferit de la un județ la 
altul, că nici o justificare nu poate 
explica tărăgănarea lucrărilor. Rit
mul de lucru nesatisfăcător și se
rioasele rămineri in urmă din unele 
județe se datoresc numai șt numai 
deficiențelor existente in organiza
rea muncii și asigurarea forței de 
muncă necesare. Trebuie clar ințeles 
că amenajările locale pe toate su
prafețele prevăzute nu constituie o 
chestiune benevolă, ci o sarcină de 
plan obligatorie, care trebuie Înde
plinită cu cca mai mare răspundere. 
Orice tărăgănare a lucrărilor dău
nează atit intereselor generale ale 
economiei, cit și intereselor coope
rativelor în cauză, intrucit extinde
rea suprafețelor irigate este un 
mijloc important pentru creșterea 
substanțială a producției agricole. 
Iată de ce organele județene de 
partid și de stat, comitetele de partid 
și consiliile populare comunale au 
datoria aă urmărească in permanență 
stadiul execuției noilor sisteme, 
să inițieze acțiuni de masă, cu 
participarea tuturor locuitorilor de 
la sate, pentru impulsionarea lucră
rilor, pentru terminarea grabnică a 
noilor amenajări pe întreaga supra
față prevăzută.

Anchetă realizată de 
Aurel PAPADIUC 
fi corespondenții „Scînteir

Țara iși zărește viitorul 
în ochii copiilor săi

(Urmare din pag. I)
forma și a crește ca tineri revo
luționari. de a se pregăti in spi
ritul respectului pentru muncă, 
pentru valorile materiale prod ..-e 
de societate. Copiii de azi sint cei 
c ire miine vor lucra efectiv in 
fabrici și pe ogoare, pc șantiere, 
in laboratoare și școli. Dc felul 
cum sint ei azi pregătiți, de for
marea lor in spiritul cultului mun
cii depinde însuși profilul aces
tei generații, contribuția civică pe 
care și-o vor aduce la progresul 
întregii națiuni.

Tn acest proces de o mare com
plexitate si- răspundere un rol de 
o deosebită importantă revine fa
miliei. Aici, in această celulă de

bază a societății, se plămădește la 
înceout respectul pentru valorile 
morale ale orinduirii noa'tre. se 
insusasc primele noțiuni de etică 
si echitate, se formează convinge- 
r lo comuniste. Una dintre lndato- 
rirL’e cetățenești de câpălii ale 
fiecărui părinte este de a-si edu
ca propriii copii, prin puterea e- 
xemulului personal, in spiritul do
rinței de a fi în frunte la muncă, 
la învățătură, la toate îndatoririle 
soci "le ale viitorului cetățean.

Fără îndoială, in același context, 
responsabilități deosebite revin in
stituțiilor cu profil educativ. Duoâ 
cum se știe. în această direcție 
sint necesare eforturi sporite pen
tru ca prin lucrări -de artă va
loroase. pătrunse de spiritul revo

luționar al acestei epoci, să se a- 
ducă o contribuție și mai substan
țială la desăvirșirea profilului mo
ral ai tinerei generalii. Pentru fje- 
care creator e un autentic titlu de 
mindrie să contribuie la realizarea 
unor opere cu un inalt mesaj e- 
ducativ inspirate din realitatea bo
gată a zilelor noastre, din tradi
țiile revoluționare ale poporului 
român, menite să ajute la formarea 
unui tineret însuflețit de Înaltele 
idealuri comuniste.

La 1 iunie din jubiliarul an XXX, 
România socialistă iși. sărbătorește 
copiii cu simtămintul Înaltelor îm
pliniri $i responsabilități. Si cu
bucuria părintească de a se
răsfringe In ochii acestor copii —
a sa cum va arăta ea miine.
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LA COMBINATUL DIN TURDA

MĂRCI SUPERIOARE
DE CIMENTURI

La cei peste 60 de 
ani ai săi, Fabrica de 
ciment din Turda este 
depozitara unei valo
roase experiențe pro
fesionale. Nu intîm- 
plător, in noile fabrici 
de ^iment din țară se 
află oameni pregătiți 
la cuptoarele și morile 
fabricii de pe malul 
Arleșului. în acest an, 
clmentiștli turdenl au 
livrat peste prevederi 
mal bine de 7 200 tone 
ciment de cea mai bu
nă calitate.

— Eforturile noas
tre — ne spune to
varășul inginer Con
stantin Găitan, direc
torul Combinatului 
pentru lianți și mate
riale refractare din

Turda — sînt îndrep
tate spre diversifica
rea producției de ci
menturi și ridicarea 
calității acestora. A- 
vem In prezent în 
curs de execuție o 
nouă Instalație de fa
bricare a ipsosului, 
care va da posibilita
tea sortării impurită
ților dtn piatra de 
gips, Iar finețea de 
măcinare va crește 
simțitor, fapt ce va 
duce la obținerea de 
sortimente superioare 
de ipsos, competitive 
pe piața externă. 0

AI. MURE$AN 
corespondentul 
„Scînteli"

1

ț
i
1
I
1
i
(

i
i
1
1
i 
î
i
i 

J



SClNTEIA — simbâtă 1 iunie 1974 PAGINA 3

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
CUrmare din pag. T)

brie s-a acționat pentru a se scă
dea din ceea ce s-a raportat și s-a 
reușit să se diminueze cu ceva ; 
dar, în fond, la sfirșitul anului 
întreprinderea n-a realizat cu 
138 000 000 lei planul de produc
ție. Nu s-a recuperat nimic, ci 
pur și simplu s-a pus in ordine și 
s-a luat în evidență ceea ce nu 
s-a realizat în mod real. Deci nu 
se poate spune că s-au luat mă
suri pentru a se recupera 
nerealizarea ; s-au luat măsuri 
pentru a se raporta în conformi
tate cu realitatea și s-a conside
rat că întreprinderea n-a realizat 
o producție de 138 000 000 lei.

Același lucru s-a întîmplat la 
întreprinderea de celule electrice 
d n Băilești, care a raportat, de 
asemenea, o producție de 50 mi
lioane în plus peste ceea ce se 
realizase de fapt. E adevărat că 
și această întreprindere aparține 
de aceeași centrală.

Eu mă așteptam ca tovarășii să 
la o poziție mai autocritică, să fi
nalizeze mai serios cum s-a pu
tut a.iungc aici, înainte de a da 
asigurări că lipsurile manifestate 
nu se vor mai repeta în viitor. 
Sper că vor fi luate asemenea mă
suri încit să nu se mai poată ivi 
in viitor asemenea probleme. De 
altfel. Secretariatul Comitetului 
Central a stabilit un șir de mă
suri în legătură cu cei direct vi
novat! din conducerea centralei și 
uzinei ; de asemenea, a stabilit să 
atraRă atenția biroului Comitetu
lui județean și biroului Comitetu
lui municipal Craiova pentru a- 
ceste lipsuri grave din activitatea 
lor. Iată, de fapt, tovarăși, una din 
problemele importante pe care am 
dorit și doresc să le ridic aici.

Desigur, se poate întîmpla ca, 
într-o întreprindere sau alta, să 
apară unele greutăți. Situația a- 
pârută la ,.Electroputere“ putea fi 
soluționată de către însuși colec
tivul de conducere al întreprinde
rii. împreună cu ministerul. Se 
puteau lua măsuri pentru a reali
za în întreprindere acele apara- 
taje și produse de care are nevoie 
economia națională și care intră 
in profilul acestei întreprinderi. 
De altfel, nu este întîmplător că 
producem de mult timp această 
locomotivă; s-a discutat nu o dată 
cu ministerul și cu centrala res
pectivă asupra necesității diversi
ficării producției. Există și un 
program în această privință — 
dar nici acesta nu a fost realizat, 
deși se știa de ani de zile că lo
comotiva pe care o producem noi 
nu are cerințe pe piața internațio
nală, iar în țară o vom mai folosi 
in măsură tot mai mică'; nevdile 
noastre de astfel de locomotive vor 
fi mai mici, iar cerințele^pe piS^a 
internațională sint, de asemenea, 
in scădere. Cu toate acestea, în de
cursul anilor, nu s-au luat mă
suri pentru a introduce in pro
ducție alte locomotive sau alte 
produse pe care întreprinderea să 
le poată realiza.

Dar, asa cum am mai spus, pot 
apărea, desigur, anumite greutăți în 
realizarea planului. Dar obligația 
conducerii întreprinderii, a organi
zațiilor de partid este de a raporta 
corect, de a sesiza la timp și de a 
cere sprijin — dacă nu sint în 

stare să soluționeze ele însele pro
blemele, de a rezolva greutățile 
care apar Dar în nici un fel nu se 
poate admite raportarea falsă a re
zultatelor obținute in producție.

Dacă atunci cind e vorba de lip
suri noi le discutăm și criticăm 
pe coi vinovati, apoi cînd avem 
de-a face cu încercări de a induce 
in eroare, de a înșela, de fapt, în
suși clasa muncitoare, poporul — 
pentru că această uzină e proprie
tatea clasei muncitoare, a întregu
lui popor — lucrurile se schimbă; 
nu mai este vorba de simple lip
suri, ci de o ailtudine necorectă 
din partea acelora cărora parti
dul, statul, clasa muncitoare le-au 
încredințat răspunderea în ges
tionarea unei părți a avuției ge
nerale a întregului nostru popor. 
Față de aceasta nu putem fi în 
nici un fel îngăduitori ! Vina co
mitetului județean și a comitetu
lui orășenesc este tocmai că au 
dat dovadă de împăciuire, că nu 
au acționat cu întregul spirit de 
răspundere partinic, pentru a nu 
admite o asemenea stare de lu
cruri. Eu sint ferm convins că 
dacă comitetul județean și comi
tetul municipal de partid. dacă 
comuniștii din uzină și-ar fi fă
cut cum trebuie datoria nu am 
fi ajuns la această situație. Lip
surile acestea s-ar fi cunoscut de 
la înceDut și s-ar fi putut chiar 
evita. In felul acesta ar fi fost 
aiutați și acei tovarăși puși să 
răspundă de această uzină și, în 
general, s-ar fi asigurat o soluțio
nare corespunzătoare a probleme
lor. In aceasta văd eu gravitatea 
celor petrecute la „Electroputere" 
și la întreprinderea de celule elec
trice din Băilești. Desigur, au fost 
luate și vor trebui luate .în con
tinuare măsuri pentru a lichida 
definitiv această stare de lucruri 
și pentru a trage la răspundere pe 
cei care s-au făcut vinovați de în
călcarea legilor statului, nesoco
tind încrederea cu care au fost in
vestiți.

Se impun, deci, o serie de con
cluzii pentru activitatea de viitor. 
Sint necesare măsuri serioase pen
tru a întări spiritul de răspunde
re, ordinea și disciplina, atît în 
aceste uzine, cit și în toate între
prinderile din județ. Trebuie luate 
măsuri hotărîte pentru ca. în cel 
mai scurt timp. Electroputere" și 
celelalte uzine rămase în urmă să 
recupereze nerealizările de plan, 
să-și organizeze în mod corespun
zător activitatea. Ele trebuie să 
fie ajutate în această privință și 
de celelalte întreprinderi — și în 
Craiova sint astfel de posibilități 
— inclusiv de facultatea de spe
cialitate — pentru a putea să li
chideze rapid aceste greutăți- și 
lipsuri.

Consider~că-este pe.deplin posi-.. 
bil ca. în Următoarele luni, la toa
te uzinele unde există rămîneri în 
urmă să fie recuperate nerealiză
rile, prin măsuri hotărîte, prin 
unirea eforturilor tuturor oameni
lor muncii. în frunte cu comuniștii, 
în felul acesta, pe total județ, 
se va putea asigura realizarea sar
cinilor de plan prevăzute pe anul 
1974. Au fost deja luate un șir de . 
măsuri — și ministerul, celelalte 
organisme centrale vor trebui să 
acorde sprijinul necesar, să urmă
rească îndeaproape cum se aplică 

nccst complex de măsuri în vede
rea lichidării rămînerii în urmă.

In general. în cursul vizitei de 
astăzi, am discutat și problema 
unei mai bune profilări a uzinei 
„7 Noiembrie', in sensul de a trece 
la o producție de tractoare în 
Craiova. Aceasta va putea să dea 
uzinei un profil mai clar, să-i 
asigure o dezvoltare mult mai 
mare decît pină acum. Desigur, 
nu vreau să-mi luați în nume de 
rău, dar cred că dacă vom începe 
să producem tractoare la Craiova 
nu veți raporta că ați realizat mai 
multe decit s-au făcut în realitate! 
(Animație—aplauze).

Sînt rămîneri în urmă și în ce 
privește investițiile. După datele 
pe care le am. realizarea investi
țiilor pe total județ este de numai 
98 la sută. Este de înțeles că ne- 
realizarea investițiilor va afecta 
foarte serios nu numai producția 
pe anul acesta, dar poate pune în 
pericol însuși planul pe anul vii
tor. De aceea trebuie luate măsuri 
serioase în vederea realizării în 
cele mai bune condiții a inves
tițiilor prevăzute.

Sînt, de asemenea, necesare mă
suri hotărîte în ce privește calita
tea producției, îmbunătățirea teh
nologiilor, creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale, care se mențin ridicate, 
asigurarea unei creșteri corespun
zătoare a eficienței economice a 
întregii activități. Repet, față de 
dotarea pe care o au întreprinde
rile din Craiova și din județ, aces
te sarcini nu numai că sînt posibil 
de realizat, dar realmente întreprin
derile respective pot soluționa ra
pid nu numai problemele privind 
producția globală, dar și cele le
gate de creșterea productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic 
al producției, introducerea tehno
logiilor moderne — care, de altfel, 
sînt impuse de însăși dotarea pe 
care o au astăzi uzinele din Cra
iova. De aceea, trebuie luate mă
suri energice pentru a fi soluțio
nate rapid toate aceste probleme. 
Consider că comitetul municipal și 
comitetul județean trebuie să pună 
în centrul activității lor zilnice 
soluționarea acestor probleme din 
industrie. Este pe deplin posibil să 
fie rezolvate aceste probleme — și 
eu ‘ sînt convins că, împreuhă cu 
toți oamenii muncii, cu organiza
ția de partid, cu activul de partid, 
ele se vor soluționa în mod cores
punzător, încă în cursul acelui 
an, recuperîndu-se rămînerile în 
urmă și treeîndu-se la introduce
rea de tehnologii moderne, la ri
dicarea simțitoare a nivelului ca
lității și tehnicității întregii noas
tre producții din Craiova și din 
județ.

Doresc să spun cîteva cuvinte și 
ÎQ ce privește agricultura. „Ajn 
putut vedea. în tTeacăt, aproape 
întregul județ ; impresiile sînt 
bune. Am vizitat complexul de 
irigații, de 80 000 de hectare, rea
lizat în condiții moderne. Mi-a 
făcut o bună impresie felul în 
care a început să se organizeze 
aici activitatea de producție. In
vestițiile sînt deja în cea mai 
mare parte realizate. Se impun 
măsuri pentru ca întreaga supra
față să intre la timp în produc
ție, spre a putea obține de pe ea 
producții corespunzătoare. Desi

gur. prevederile sint bune ; avem 
posibilitatea ca, în următorii 
cițiva ani, să obținem o creștere 
serioasă a producției pe această 
suprafață ele 80 000 de hectare. 
Insă prevederile sînt deocam
dată numai în plan. Acum se cer 
măsuri pentru a obține recoltele 
și producțiile corespunzătoare pe 
această suprafață. Atrag, de aceea, 
foarte serios atenția comitetului 
județean, organelor agricole, tutu
ror oamenilor muncii din agricul
tură de a lua toate măsurile pen
tru ca aceste lucrări, de ni
vel bun, care s-au realizat 
aici — și care ne costă circa 
20 000 de* lei pe hectar — să aibă 
drept rezultat o creștere cores
punzătoare a producției agricole 
cerealiere, zootehnice, legumicole, 
horticole, pomicole ș.a.m.d. A- 
ceasta este problema nr. 1. Se 
impun stabilirea de către comi
tetul județean a unui program 
special, dezbaterea lui cu toate 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste aflate pe aceste supra- 

, fețe și luarea' tuturor măsurilor în 
vederea obținerii rezultatelor pre
văzute. Există toate condițiile, și 
eu sînt convins că se vor lua 
toate măsurile, pentru a obține, 
realmente, chiar mai mult decît 
recoltele prevăzute. De altfel, 
trebuie spus că aceste prevederi 
nu sint chiar așa de mari, întru- 
cît 4 000 de kg la grîu irigat este 
puțin și 8 000 de kg de po
rumb irigat este, de aseme
nea, puțin ; cam aceleași sînt, 
prin comparație, prevederile și la 
celelalte culturi. Deci nu sînt 
producții nerealizabile ; avem ca
zuri cînd obținem producții chiar 
mai mari în culturi neirigate. Este 
pe deplin posibil ca, în cîțiva ani, 
aceste prevederi să fie realizate și 
chiar depășite. Aceasta va fi, ca 
să spun așa, un test, o punere la 
încercare a capacității organizato
rice atît a comitetului județean de 
partid, cît și a felului cum coope
rativele, întreprinderile de stat, 
pînă la urmă întregul activ de 
partid va ști să pună în valoare 
aceste investiții ce s-au realizat în 
agricultură. Eu șînt convins că în
tr-o perioadă nu prea lungă vom 
putea aprecia, pe baza rezultate
lor ce se vor obține, că, într-ade- 
văr, organizația de partid Dolj 
știe să-și îndeplinească cum tre
buie îndatoririle atît în industrie, 
cît și în agricultură ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dar, în afară de aceste 80 000 de 
hectare, în județ mai sînt alte cî
teva sute de mii de hectare — și 
trebuie să ne preocupăm ca și pe 
ele să realizăm încă în acest an 
prevederile stabilite, să obținem 
producții corespunzătoare, Din pă
cate, trebuie spus că în zootehnie' 
rezultatele pe primele cinci luni 
ale acestui an nu ne pot mulțumi. 
Nu vreau sâ mai dau date, dar eu 
atrag foarte serios atenția de a se 
lua toate măsurile pentru a se în
deplini și în agricultură planul pe 
care-1 avem și a obține producții 
corespunzătoare prin realizarea in 
bune condiții . a tuturor lucrărilor 
agricole, prin strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltelor, prin- 
tr-o îngrijire mai corespunzătoare 
a animalelor, în vederea sporirii 
producției în zootehnie.

Aș dori ca în acest an, în ce 

privește agricultura, județul Dolj 
să ocupe un loc — dacă nu primul 
— în orice caz să se situeze prin
tre județele fruntașe. Și, după cît 
cunosc, datorită și condițiilor de 
umiditate, puteți concura cu succes 
la locurile fruntașe in agricultură. 
(Vii aplauze). Dar numai condițiile 
climatice nu sînt suficiente. De
pinde de munca pe care o vor 
desfășura toți oamenii muncii din 
agricultură, pentru n transforma 
aceste condiții în realitate.

Nu doresc să vorbesc acum mai 
pe larg de problemele nivelului 
de trai. Totuși mi-ar fi greu să 
nu 'mă refer la felul in care se 
construiește în Craiova. E drept, 
n-am mai fost de mult, pe aici, dar 
am constatat cu multă bucurie că 
s-a construit și se construiește 
mult. De altfel, acest lucru e un 
fenomen general în întreaga țară. 
Sint aici construcții frumoase, dar 
trebuie să spun că nu se constru
iește după un plan bine pus la 
punct. A fost elaborat, cum se 
știe, un proiect de lege privind 
sistematizarea. Desigur, se va 
spune că de abia a apărut acest 
proiect ; însă comitetul județean și 
consiliul popular județean cunosc 
mai de mult directivele date cu 
privire la sistematizare, la constru
irea unor orașe moderne, la folo
sirea rațională a terenurilor, a lu
crărilor edilitare. Or, eu am putut 
vedea că unele construcții sînt 
amplasate la voia întîmplării. De
sigur, nu sînteți singurii care ați 
procedat așa — și în alte județe 
se mai întîlnesc astfel de situații. 
Dar acum sînt în Craiova și vreau 
să mă refer la situația din acest 
oraș. S-au construit aici o serie 
de blocuri frumoase, dar ele au 
fost retrase cu zeci de metri de 
la stradă. Ce credeți că o să facem 
acolo tovarăși ?! O să dăm 
ordin să se pună acum în 
fața lor alte blocuri ! Nu pu
tem admite să lăsăm asemenea 
deschideri de zeci de metri. Nu 
știu cum și-au închipuit arhitec- 
ții, comitetul județean și consiliul 
popular orășenesc și județean că 
se va admite o astfel de risipă a 
pămîntului, de cheltuieli edilitare. 
Eu atrag foarte serios atenția că 
trebuie să se pună imediat capăt 
acestor stări de lucruri și să se 
treacă la revederea proiectului de 
sistematizare pentru a fi prezentat 
Consiliului de Miniștri și Comite
tului Central spre a fi aprobat în 
conformitate cu prevederile pro
iectului de lege, care va deveni 
în curînd lege.

Sînt necesare măsuri hotărîte 
pentru a restrînge foarte serios 
suprafețele pentru construcții. Să 
construim în mod rațional, să 
ținem seama de necesitățile edi
litare și de transport — și de 
necesitatea de a realiza - orașe 
model, care să corespundă din 
ce în ce mai bine cerințelor oa
menilor muncii. Vom construi 
mult și în viitorii ani ; inclusiv 
în Craiova va trebui să construim 
în continuare. Dar vrem ca în 
cincinalul următor să construim 
în așa fel — chiar începînd din 
acest an și mai cu seamă la con
strucțiile care trebuie deja ampla
sate pentru 1975 — îneît orașele 
noastre să capete în 1980 o cu to
tul altă înfățișare.

Pornind de la preocuparea per
manentă a conducerii partidului 
și statului nostru pentru ridicarea 
nivelului de trai material și spi-. 
ritual al oamenilor muncii, consi
der că este necesar ca și comite
tul județean, activul și organizația 
județeană de partid să acorde în 
continuare atenția corespunzătoa
re înfăptuirii tuturor măsurilor 
stabilite privind Îmbunătățirea 
condițiilor de viață' ale oamenilor 
muncii.

Desigur, tot ceea ce am realizat 
în județ se datorește în primul 
rînd muncii organizațiilor de 
partid, a comitetului județean de 
partid, faptului că au știut să u- 
nească eforturile tuturor oameni
lor muncii pentru a da viață sarci
nilor ce le-au revenit. Tot așa 
însă, lipsurile care s-au manifes
tat sînt și lipsurile organizațiilor 
de partid, ale comitetului jude
țean. Se impun, deci, măsuri ho- 
tărîte pentru a îmbunătăți activi
tatea de conducere de către comi
tetul județean de partid, de ce
lelalte comitete orășenești și co
munale, de către toate organiza
țiile de partid din județ.

Avem în județul Dolj o organi
zație de partid de peste 70 000 de 
membri de partid. Este o organi
zație puternică, atît numericește, 
cît și din punct de vedere al com
poziției. Avem un activ de partid 
numeros, avem cadre bune de 
partid. Dacă mă uit aici, în sală, 
aproape că nu-mi vine să cred că 
s-au putut întîmpla acele lipsuri și 
abateri grave de care am vorbit 
mai înainte. Cu un asemenea activ 
de partid poți să rezolvi orice pro
bleme ! Eu nu cred că pot fi pro
bleme, în municipiul Craiova sau 
in județul Dolj, care să nu poată 
fi rezolvate apelînd la activul de 
partid, la cei peste 70 000 de co
muniști. Cu acest activ urișș și 
prin unirea în jurul său a tuturor 
oamenilor muncii din județ pot fi 
soluționate orice probleme !

Iată de ce insist asupra necesi
tății de a se acorda mai multă 
atenție folosirii activului de partid 
în toate domeniile de activitate, 
atragerii cadrelor noastre de 
partid din toate sectoarele la so
luționarea problemelor complexe 
care se ivesc continuu. Avem în 
județ cadre de ingineri, de mun
citori calificați, de profesori din 
invățămîntul superior, învățători, 
agronomi, cooperatori, militari. 
De ce oare să nu apelați și la 
cadrele din armată să vă ajute ? 
Ei sînt și tehnicieni, și ingineri 
buni, sînt și oameni care știu sâ 
introducă disciplină și ordine, a- 
colo unde este nevoie. Unind toate 
aceste forțe putem realmente so
luționa toate problemele. Eu sîp,t 
convins că activul de partid din 
municipiul. Craiova și din jude
țul Dolj reprezintă o puternică 
forță care poate asigura cu suc
ces înfăptuirea tuturor sarcinilor 
care stau în fața județului ! (A- 
plauze puternice).

Sînt necesare măsuri pentru a 
ridica continuu nivelul de cunoș
tințe politice și ideologice, pen
tru a înfăptui programul de cali
ficare a cadrelor, a oamenilor 
muncii. Astăzi problemele din in
dustrie, dar și cele din agricultură 
— nu mai vorbesc de știință și în- 
vățămînt — nu mai pot fi soluțio

nate fără oameni cu cunoștința 
corespunzătoare. Trebuie, deci, slțr 
ne preocupăm mai mult de înfăpr. 
tuirea programului și a hotăriri^ 
lor Comitetului Central privind 
ridicarea nivelului de cunoștințe 
politice, ideologice și profesionale, 
deoarece numai prin însușirea 
unor asemenea cunoștințe sâ 
creează activistul, Inginerul, mun
citorul cu conștiința înaintată, careț 
poate soluționa în mod competeni 
toate problemele. (Aplauze puter
nice).

Aș dori să-mi exprim convinge* 
rea câ discuțiile din această adu
nare a activului de partid — de
sigur nu suficient de critice ș( 
aproape lipsite complet de auto
critică — vor fi totuși utile, că el» 
vor fi urmate de o analiză temei
nică cu activul de partid de la 
„Electroputere” și apoi în ședințe, 
pe secții sau pe fabrici, cu absolut 
toți oamenii muncii. Este necesar 
ca fiecare muncitor să cunoască 
ce s-a întîmplat, să știe că ase
menea lucruri nu fac cinste aces
tui minunat colectiv de oameni al 
muncii, că' ei înșiși trebuie să ac
ționeze rapid pentru a șterge a'- 
ceastă pată rușinoasă la adresa a- 
cestui colectiv de oameni ai mun
cii. (Aplauze puternice). Vă rog sa 
transmiteți tuturor oamenilor 
muncii de la „Electroputere", o 
dată cu salutul meu, și dorința șî 
cerința de a face totul pentru a 
soluționa rapid toate problemele ; 
să le transmiteți încrederea pe. 
care o am în acest colectiv, pe 
care îl cunosc de mult. Știu că el 
va fi în state să rezolve în mod. 
competent toate problemele ! (At 
plauze puternice, prelungite).

Doresc, de asemenea, să-mi ex
prim convingerea că și comitetdl 
județean de partid, precum și co
mitetul municipal, biroul comite
tului județean și biroul comitetu
lui municipal, aparatul acestor or
ganisme vor trage toate conclu
ziile, că vor făce o analiză maj 
temeinică decît cea pe care au fă
cut-o astăzi și vor stabili, pe baza 
ei, un program corespunzător de 
măsuri, cu sprijinul Comitetului 
Central. Am convingerea că atît 
comitetul de partid județean, cj^ 
și cel municipal vor acționa în 
așa fel îneît lipsurile de care am 
amintit mai înainte să rămînă un 
episod al trecutului și să de
monstreze în muncă, în viață că 
într-adevăr își respectă declara
țiile pe care le-au făcut aici, ca 
sînt hotărîți să îndrepte rapid si
tuația, să lichideze lipsurile ! (Â- 
p lăuze puternice).

Cu aceasta aș dori să urez acti
vului de partid, tuturor comuniș- 
tilor, comitetului județean, celor- 

; lalte orgahe.de. partid 3udbese'toi 
» roși mari în activitatea lor ! Le 

doresc să întîmpine cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea al 
partidului cu bune rezultate în 
toate domeniile de activitate. Vă 
urez succes și multă sănătate, to- 
varăși ! (Urale, aplauze puternice f 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R."). Cei prezenți la adunare 
ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general.

' al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din cuvîntul participanților la întîlnirea cu activul de partid din județul Dolj
După cum am anunțat, miercuri,’ 

29 mai. a avut loc intilnirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu activul 
de partid al județului Dolj.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul GHEORGHE PETRESCU. prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, care, in numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Dolj, urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu bun venit in cetatea Bă
niei.

Relevînd că actuala vizită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in județul 
Dolj are loc după ce poporul i-a în
credințat sceptrul autorității supre
me de stat si girul istoric al celei 
mai fierbinți încrederi și iubiri, 
vorbitorul a spus *. Județul Dolj vă 
primește cu deosebită bucurie pen
tru că el este parte a României so
cialiste. țara liberă, independentă, 
suverană, a cărei lege morală este 
munca destinată fericirii omului. 
Fiți bine venit pe acest pămint al 
luptei pentru unitate națională, dum
neavoastră. președintele Frontului 
Unității Socialiste, expresie a coe
ziunii intregului popor in jurul par
tidului. in jurul dumneavoastră, con
ducătorul nostru ințelept și viteaz. 
Fiți bine venit in Dolj, pentru ' că, 
înainte de toate, sînteți bine venit in 
inimile și cugetele noastre, ale tutu
ror celor ce trăiesc in România so
cialistă.

După ce a trecut in revistă princi
palele aspecte ale muncii oamenilor 
din acest județ, vorbitorul a arătat : 
Ca urmare a eforturilor depuse de 
organele și organizațiile de partid, de 
oamenii muncii din județul nostru, 
planul pe cei trei ani expirați din 
actualul cincinal a fost îndeplinit și 
depășit.

Arătind că organele și organiza
țiile de partid, conducerile unităților 
economice, pe baza unei analize te
meinice a posibilităților, s-au anga
jat să realizeze cincinalul cu 4 luni 
mai devreme și să obțină o produc
ție suplimentară de 6 miliarde de 
lei. vorbitorul reliefează stadiul în
deplinirii acestui angajament, sub
liniind că pină la sfirșitul acestui an 
valoarea producției globale suplimen
tare va ajunge la 2.454 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă un avans de două 
luni față de plan. Realizările obți
nute sint însă sub posibilitățile de 
care dispune industria județului. Din 
analiza activității proprii pe această 
perioadă rezultă că comitetul jude
țean. organele și organizațiile de 
partid din unitățile economice, comi
tetele oamenilor muncii nu s-au 
preocupat în măsura necesară de fo
losirea rațională și intensivă a capa
cităților și suprafețelor de produc
ție. a forței de muncă, de asigurarea 
aorovizionării tehnico-materiale si 
desfacerea integrală a producției- 
marfă. in special pentru export, nu 
s-a acționat cu suficientă fermitate 

eficiență pentru asigurarea Intră

rii la termen in funcțiune a obiecti
velor prevăzute și realizarea parame
trilor proiectați la obiectivele date 
in funcțiune in această, perioadă.

In continuare, vorbitorul a supu9 
unei analize critice minuțioase o 
serie de aspecte negative din. acti
vitatea economica din județ, precum 
și ale stilului și metodelor de mun
că ale comitetului județean de par
tid, ale organelor și organizațiilor 
de partid in diverse unități.

Adresindu-se, in încheiere, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul
a spus :

Ne angajăm și cu acest prilej ca, 
prin aplicarea neabătută a indica
țiilor dumneavoastră, sporindu-ne 
exigența și responsabilitatea comu
nistă in tot ceea ce facem, reafir- 
mindu-ne încrederea nestrămutată 
in politica internă și externă a par
tidului, jalonată cu clarviziune de 
conducerea de partid, de dumnea
voastră personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să nu ne precu
pețim nici un efort. Vrem cu ar
doare să facem totul pentru a con
tribui din plin la înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen, așa incit 
să putem raporta cu fruntea sus. la 
jubileul eliberării țării noastre și la 
al XI-lea Congres al partidului, re
alizarea întocmai a tuturor sarcini
lor ce ni s-au încredințat __

A vorbit apoi IUSTIN ROGOZ, 
director general al Centralei indus
triale de Îngrășăminte chimice Cra
iova, care, intre altele, a spus :

Pentru noi. vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu are o 
semnificație cu totul deosebită, da
torită faptului că succesele pe care 
le raportăm reprezintă transpunerea 
in viată a prețioaselor indicații date 
de secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei anterioare făcute 
in județul și in unitatea noastră.

In munca noastră a trebuit să în
vingem multe greutăți, să schimbam 
mentalitatea unor oameni, să folosim 
cit mal rațional inteligența și abne
gația intregului colectiv pentru a 
putea realiza performanțe mai bune 
decit cele ale unor instalații existen
te pe plan mondial.

Deși combinatul nostru a obținut 
rezultate bune, ne dăm perfect de 
bine seama că în activitatea noastră 
mai persistă unele deficiențe pe li
nia pregătirii profesionale temeinice 
a salariaților. întăririi ordinii și dis
ciplinei in toate locurile de muncă, 
creșterii responsabilității pentru buna 
folosire a instalațiilor, mașinilor șl 
utilajelor din dotare.

Conștienți de sarcinile încredința
te de partid și de răspunderea ce le 
revin, comuniștii. întregul colectiv de 
muncă se angajează sâ depășească 
planul producției globale pe anul in 
curs cu 50 milioane lei, din care 
pină la 23 August cu 40 milioane 
lei și să asigure la finele anului o 
depășire de circa 6 000 tone substan

ță activă la Îngrășăminte și o pro- 
ductie-marfă de 53 milioane lei.

Oamenii muncii din municipiul 
Craiova, sub conducerea organizației 
de partid, sint angajați profund și 
plenar in marele front patriotic pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea și de Conferin
ța Națională ale partidului, pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen — a spus in cuvintul său 
ION STANCULETE, secretar al Co
mitetului municipal P.C.R. Craiova.

In anul 1973 s-a realizat o pro
ducție cu .1,1 miliarde lei mai mare 
decit în 1972, iar pe cele 4 luni din 
1974, față de aceeași perioadă a fi
nului 1973. s-a obținut un spor de 
220 milioane lei, astfel că față de 
sarcinile inițiale ale cincinalului in 
cei trei ani avem un spor de circa 
500 milioane lei la producția-marfă și 
400 milioane lei la producția globală.

Craiova de astăzi, alături de dez
voltarea industrială, se mindrește și 
cu importante edificii social-cultura- 
le. Zestrei sale i s-au adăugat im
punătoare cvartaluri de locuințe, to- 
talizind in ultimii trei ani peste 
6 000 apartamente, un spital de 1 640 
paturi, moderna construcție a Tea
trului Național, peste 3 000 locuri in 
crese si grădinițe și altele.

Fâcind retrospectiva activității 
noastre, cu simțul de răspundere 
partinică ce ne este propriu nouă, 
comuniștilor, prin prisma exigenței 
impuse de sarcinile ce le avem, tre
buie să remarcăm faptul că in ac
tivitatea comitetului municipal de 
partid, in munca ce o desfășurăm 
cu organele și organizațiile de partid 
nu am reușit să facem încă totul, 
că și-au găsit locul o serie de de
ficiente pe linia valorificării rezer
velor interne, a unei mai eficiente 
activități economice, pe linia orga
nizării mai bune a procesului de 
producție, a valorificării superioare 
a capacităților utilajelor și suprafe
țelor de producție.

Obiectivul principal și imediat ce-1 
avem de’ realizat este acela de a re
cupera urgent toate rămînerile in 
urmă, să îndeplinim și să depășim 
sarcinile asumate, a subliniat vor
bitorul in încheiere.

în cuvîntul său, FLOREA GOLES- 
CU, muncitor la întreprinderea ,,E- 
lectroputere", a arătat, intre altele :

Fiecare vizită pe care ați între
prins-o in întreprinderea „Electropu
tere", stimate tovarășe Ceaușescu, 
a adus suflul înnoitor, dinamismul 
care vă este propriu, inarmindu-ne 
cu soluții noi. cu o perspectivă clară 
asupra muncii noastre. $i astăzi, pri- 
mindu-vă pe platforma industrială 
de est a municipiului Craiova, am 
putut să ne confruntăm activitatea, 
deopotrivă, înfăptuirile și neajunsu
rile care mai persistă cu cotele 
înalte și severe ale exigenței pen
tru care dumneavoastră militați con
secvent

Din păcate, alături de munca pli
nă de elan, de numeroasele înfăp
tuiri, trebuie să afirm in fața dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, că in activitatea întreprinderii 
noastre s-au manifestat și unele 
neajunsuri. Organizațiile de pari id 
nu s-au preocupat in suficientă mă
sură de îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale organelor 
colective de conducere din intre- 
prindere și din centrală. Există incă 
serioase carențe pe linia infăptuirii 
unor indicații și hotăriri superioare.

In scopul lichidării lipsurilor și 
neajunsurilor, pentru recuperarea in
tegrală a restanțelor de plan, la ini
țiativa biroului comitetului jude
țean de partid, comitetul de partid 
din întreprindere a luat măsuri pen
tru dinamizarea gindirii tehnico- 
economice muncitorești, pentru mo
bilizarea resurselor existente.

Sint in măsură să vă informez, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
organizația de partid de la „Electro
putere" este ferm hotărită să întă
rească ordinea și disciplina, să asi
gure un permanent și eficient con
trol de partid.

In numele muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor din întreprinde
rea „Electroputere" vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
că ne vom mobiliza intreaga noastră 
capacitate de muncă, toată pricepe
rea pentru ca in intimpinarea mari
lor evenimente ale anului — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea al parti
dului — să obținem rezultate tot mai 
bune, să ne îndeplinim sarcinile ac
tualului cincinal înainte de termen.

In numele celor peste 1 000 de co
muniști, al intregului colectiv al în
treprinderii de confecții Craiova, a 
spus CRISTINA POPESCU, secretara 
comitetului de partid al întreprinde
rii, doresc să exprim satisfacția noas
tră unanimă pentru vizita dumnea
voastră, să vă aducem omagiul nostru 
cald pentru activitatea neobosită ce 
o desfășurați, cu strălucire, spre 
binele României socialiste și să vă 
prezint, cu acest prilej, unele _ din 
preocupările comuniștilor și ale ce
lorlalți salariați din unitatea noastră.

Organizațiile noastre de partid,'a 
arătat in continuare vorbitoarea, au 
pus un accent deosebit pe creșterea 
gradului de pregătire și calificare a 
cadrelor, răspunderea in îndeplinirea 
calitativă a sarcinilor de producție, 
încărcarea la capacitate a utilajelor, 
reducerea consumului de materii și 
materiale, de manoperă, energie, 
combustibil și altele.

Aș dori însă să arăt că in activi
tatea fabricii noastre sînt incă des
tule neajunsuri, care arată de la sine 
că munca pe care o desfășurăm nu 
poate să ne mulțumească, că nu 
putem vorbi Încă de o activitate efi
cientă in adevăratul sens al cuvin- 
tului. Realizarea unor produse de 

slabă calitate, manifestările de in
disciplină la anumite locuri de mun
că, faptul că avem încă absențe ne- 
motivatc ne dovedesc că nu lucrăm 
încă suficient de bine. Și cind spun 
acest lucru mă refer atît la comite
tul de partid și organizațiile de ba
ză, 'fit și la conducerea administra
tivă. la conducătorii locurilor de 
muncă. De aceea, sîntem hotărîți să 
acționăm mai ferm, să facem din 
colectivul nostru de femei un colec
tiv cu care județul să se mindrească, 
sâ putem raporta rezultate mult 
mai bune decît cele pe care le avem, 
să îndrumăm mult mai bine și mai 
competent viața de zi cu zi a fabri
cii noastre.

Luind cuvintul, ALEXANDRU SA- 
NINOIU, secretarul comitetului co
munal de partid și primar al comunei 
Daneți, a spus : Vorbesc de la a- 
ceastă tribună în numele celor a- 
proape 600 de comuniști, al celor 
11 000 de locuitori din comuna Da- 
neți. Ca în fiecare localitate a Româ
niei socialiste, și la noi comitetul de 
partid conduce nemijlocit intreaga 
activitate economică, culturală și 
obștească. In centrul preocupărilor 
organizației de partid a stat solu
ționarea problemelor economice, in 
mod deosebit a celor din cooperati
vele agricole de producție. Pe baza 
unor studii am putut cunoaște mai 
exact gradul, de fertilitate al solu
lui, capacitatea lui reală de pro
ducție, posibilitatea de obținere a 
unui randament maxim.

In ce ne privește, avem încă re
zerve materiale și umane insuficient 
folosite și de aceea va trebui să ne 
îmbunătățim, în continuare, stilul și 
metodele de muncă pentru elimina
rea unor neajunsuri. Consider că 
organizația de partid nu a făcut to
tul pentru ca producția agricolă să 
sporească mai mult.

în numele comitetului comunal de 
partid, a spus in încheiere vorbito
rul, mă angajez aici, în această me
morabilă întilnire, că ne vom inten
sifica eforturile pentru a traduce in 
viață în mod exemplar toate sarci
nile, pentru a sărbători așa cum se 
cuvine cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului.

Luind cuvintul, LIVIU TANASES- 
CU, directorul întreprinderii ..Elec
troputere". a spus între altele: 
Sintem conștienți de faptul că 
în munca noastră s-au mani
festat și unele deficiente, în special 
pe linia valorificării rezervelor in
terne. a creșterii eficienței economice 
a activității în ansamblu pe între
prindere, pe linia unei mai bune or
ganizări a procesului de producție și 
al muncii. Datorită acestora, cit și a 
unor dificultăți în asigurarea bazei 
tehnico-materiale a procesului de 
producție, înregistrate incă de la în
ceputul anului, pe primele patru 
luni am înregistrat unele nerealizări 
la principalele sortimente de pro

ducție. Aceste rămîneri în urmă însă 
au constituit pentru organizația noas
tră de partid, pentru întregul colec
tiv de muncă al întreprinderii obiec
tul unor analize temeinice, care au 
condus la măsuri concrete ce antre
nează întregul corp de specialiști, 
toți salariații întreprinderii.

De asemenea, s-au manifestat defi
ciențe serioase — în stilul de muncă 
al conducerii întreprinderii — prin 
lipsa exercitării unui control riguros 
asupra îndeplinirii sarcinilor trasate 
și a respectării legalității într-o serie 
de domenii principale ale vieții uzi
nei, un sistem defectuos în organi
zarea activității, care au condus la 
raportări eronate ale producției 
globale in 1973, toate acestea ducind 
la nerealizarea principalilor indica
tori de plan pe anul trecut.

Vă asigurăm că prin măsurile ce 
le-am întreprins și printr-o mobili
zare generală a întregului nostru 
colectiv, asemenea fapte nu se vor 
mai repeta’ la uzina noastră. Toate 
acestea ne-au obligat să ne îmbună
tățim stilul și metodele de muncă 
privind conducerea de perspectivă, 
pentru a încadra colectivul nostru în 
efortul general al poporului, in ve
derea realizării cincinalului înainte 
de termen.

EMIL ȚUGUI, director general al 
Trustului de construcții industriale, 
a arătat in cuvintul său : Colectivul 
unității mi-a încredințat mandatul 
să vă raportez, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sub conduce
rea organizațiilor de partid colecti
vele de muncitori, ingineri și teh
nicieni s-au străduit să aplice cu 
consecvență în viață indicațiile con
ducerii partidului, ale dumneavoas
tră personal, cu privire la creșterea 
eficienței investițiilor și la ridicarea 
calitativă a activității de construcții- 
montaj.

Realizarea obiectivului de interes 
național — cincinalul înainte de 
termen — a constituit o preocupare 
de bază a Întregului nostru colec
tiv. în frunte cu comuniștii. Rezulta
tele obținute pină acum s-au con
cretizat prin punerea in funcțiune a 
83 obiective industriale și social- 
culturale, din care 35 în județul 
Dolj.

Cu toate acestea, considerăm că 
mai avem încă multe de făcut, că 
avem încă rezerve nefolosite la fie
care loc de muncă. Pe unele șantie
re mai sînt anumite acte de Indis
ciplină, lipsă de grijă față de cali
tatea unor lucrări, de bună gospo
dărire a materialelor. Alături de 
pregătirea și organizarea mai bună 
a producției, de extinderea în conti
nuare a mecanizării lucrărilor, a a- 
cordului global, comitetul de partid, 
comitetul oamenilor muncii vor tre
bui să pună un accent deosebit pe 
introducerea hotărită a tehnologiilor 
modeme de execuție a lucrărilor de 
construcții.

Avem condiții, posibilități șî re.-, 
zerve suficiente pentru a ne achita 
de toate sarcinile, avem mai cli 
seamă acel factor puternic mobili
zator, dragostea de a construi și in-> 
crederea deplină în partidul nostru* 
in dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în hotărîrile care 
direcționează înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
țara noastră.

Prezența dumneavoastră — a spus 
prof. univ. NECULCE POPESCU —' 
ne dă prilejul nouă, celor de la Uni-’ 
versitate, cadre didactice și studenți,- 
să exprimăm bucuria și emoția de a 
fi participat la acest eveniment cu ca
racter de simbol, să vă prezentăm 
recunoștința și dorința noastră fer
mă de a face din Craiova un cen
tru universitar modern, in măsură 
să aplice rapid în viață sarcina pe 
care ne-ați dat-o de a contribui la' 
crearea omului multilateral dezvol
tat, principala forță de producție a 
societății.

Deviza noastră este de a face din 
școală principalul factor de cultură’ 
și civilizație — de a educa și forma 
tinăra generație pentru a deveni’ 
constructori talentați și entuziaști, o 
generație de comuniști capabilă să' 
preia in mîini sigure viitorul țării.

Am mai multe motive pentru a mă 
opri in cuvintul meu. fie chiar și pe. 
scurt, asupra problemelor tineretului.. 
Pentru că am deosebita cinste de a 
mă adresa primului cetățean al țării, 
marelui prieten al tineretului, tova> 
rășul Ceaușescu însuși avind tinere-A 
ț£a ca o stare permanentă, în vasta 
și neobosita sa muncă de înaltă răs
pundere pe care o desfășoară, cm 
energie, spirit novator, gîndire crea*> 
toare. cu simțul sigur al perspecti
vei. Și apoi spun aceasta — nu in 
ultimul rind — pentru că de tinere
țea tovarășului Ceaușescu se leagă8*, 
și unele momente remarcabile alț, 
istoriei unor ani înflăcărați pe aces- - 
te meleaguri.

In centrul preocupărilor noastre mÎ’ 
află în prezent permanenta educare 
prin muncă și pentru muncă a tine
retului studențesc. Dorim să asigu-' 
răm integrarea efectivă a învățămin- 
tulul cu cercetarea științifică și pro
ducția, perfecționarea și moderniza
rea procesului de învățămînt.

Prin tot ceea ce întreprindem ur
mărim consecvent înfăptuirea progra
mului de educare revoluționară și», 
patriotică a tineretului, pregătirea lui 
pentru munca, pentru viață.

în încheierea acestor puține cuvinte 
aș dori să-mi exprim profunda mea 
admirație față de modul în care (to— 
varășul Ceaușescu se preocupă d». 
marile probleme ale vieții internațio
nale, de activitatea sa neobosită pen
tru afirmarea principiilor politicii 
noastre externe. Vă doresc, stimat» 
tovarășe secretar general, multă să
nătate, pentru prosperitatea |i feri
cirea poporului român.

orgahe.de
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O îndatorire a școlii de toate gradele

CULTIVAREA GÎNDIRII
TEHNICE

Cm deflnifi plndirfn tch- 
timpcmenle ii atribuiți 

tpre a exprima mal bine deti- 
deratrlc de amplă sinteză ți de 
e’icacitate sub semnul cărora »* 
ntt.razrf „prin definiție” pln-

— Fără Intenția unei formule afo
ristice. aș dori să spun că glndirea 
tehnică Iși definește cel mai bino e- 
sența in planul acțiunii, al interven
ției eficace și operative.
așadar, mai întîi caracterul corelativ 
al componentelor gindlrii

Rețineți. 
‘ ib

_ __ tehnice :
ea ce gindești. ceea 

. . _ _ Împlinești, să rea
lizezi la limita maximă a eficien
tei sociale. Și nu uitați că dacă a- 
phearea cunoștințelor prin executa
rea practică a diferitelor operații — 
în fond tot o concretizare a gin
dirii tehnice — constituie unul din 
scopurile imediate ale instrucției, 
sintetizarea elementelor cunoscute 
(procedee, operații, piese ctc.), in
tr-un nou produs, inexistent pină 
atunci, definește cea mai Înaltă 
formă de gindire tehnică — gindirea 
novatoare. Aici, spre acest obiectiv 
amplu, de largă perspectivă și cu o 
bogată finalitate socială, cred că 
trebuie să tindă orice efort educa
tiv al nostru.

— cum credeți ci ar tre
bui desfășurate asemenea efor
turi spre a conduce la obiecti
vul amintit ?

— Trebuie, cred, mai întli să în
vingem un anume spirit de inerție 
și de comoditate. Iată, de pildă, mulți 
s-au obișnuit să acorde cea mai 
înaltă considerație profesională nu 
atit efortului novator propriu-zis, de 
pe urma căruia apar și intră in ac
țiune lucruri noi. obiecte utile 
inexistente anterior, cit cercetă
rii și. in cel mai bun caz, des
coperirii unor noi proprietăți, necu
noscute, dar existente anterior. De 
aici aspectul pur fenomenologic care 
bintuie destul de multe cercetări 
științifice. Să tiu bine ințeles : am 
toată considerația pentru efortul no
tabil de a i se descoperi naturii noi 
legi care să facă parte dintre instru
mentele de acțiune ale omului, dar 
cred că eforturile noastre educative

ce proiecte

trebuie si vizeze în primul rlnd o- 
rientarea profesională a tinerelului 
către aspectele practice, de cea mnt 
înaltă pflracltate socială, așadar spre 
deprinderea gindlrii tehnice nova
toare. Cu atit mai mult cu cil de pe 
această platformă social-utilă se 
poate ajunge mai bine la cercetarea 
fundamentală substanțială, de amplă 
perspectivă.

— Concret, ce propuneți 7
— Mai întll. cultivarea de la cea 

mai fragedă vîrstă a gustului pentru 
invenții. Am remarcat, de pildă, in
fluența adesea holăritoare pe care o

Convorbire cu prof. dr. docent
Gheorghe BUZDUGAN, 

membru corespondent al Academiei

au in acest sens jucăriile alcătuite 
din elemente componente : dintr-un 
ansamblu de rotițe din plastic, să 
zicem, copilul poate alcătui, de 
pildă, un ceas, dintr-unul de bare și 
articulații se pot construi o ma
cara, un pod etc. Așa poate fi cul
tivat optim spiritul novator al gin
dirii tehnice de la cea mai fragedă 
virstă. Cind se poate... pentru că, din 
păcate, jocuri de genul celor amintite 
nu prea există ; industria noastră 
de jucării oferă obiecte gata con
fecționate pe care, in mod firesc, 
copilul cel mai adesea le strică și 
Ie --------părăsește.

— In tchimb, cercurile tehni
ce ale pionierilor tocmai pe 
acest aspect pun accentul, pe 
cultivarea gindlrii in structuri 
dinamice, creatoare...

— ...E adevărat, numai că aceste 
cercuri cad uneori in greșeala de 
a orienta cvasitotalitatea educa
ției tehnice de acest gen spre 
electronică, astronomie etc. Nu con
testă nimeni, evident, importanța 
și necesitatea electronicii, dar sint 
și alte domenii, tot atit de eloc
vente în privința cultivării gindi- 
rii tehnice și tot atit de importante

«ub raport social. Mă gîndesc, do 
pildă, la tehnica construcțiilor civile 
șt Industriale, Ia metalurgie ?i la 
atitea alte domenii profesionale 
foarte interesante pentru studierea 
cărora, din păcate, nu există o a- 
fluență a tineretului tot atit de maro 
ca pentru alte domenii. Șl nu există 
pentru că — repet — In procesul 
mai larg dc cultivare a gindirii 
tehnice se acreditează ideea că do
meniile cele mai interesante sint e- 
lectronica etc.

— Se apreciară frecvent că în
clinarea spre invenție, spre ino
vare in general, trebuie să fie 
cultivată, in planul instrucției, 
prin asimilarea unui volum cit 
mai mare de matematică. Îm
părtășiți această opinie ?

— Cultivarea gindirii tehnice In 
școală nu poate și nu trebuie să 
coincidă cu exagerarea unor pon
deri. fie acestea de matematică, de 
fizici ctc. Pentru motivul simplu, 
dar fundamental, că lipsirea unui 
tinăr dc cultura generală, echili
brată și substanțială, c mai pericu
loasă decit situația in care nu i-ai 
oferi suficientă matematică. Așadar, 
corelația optimă între anii de învă- 
țâmint e un imperativ de cea mai 
mare actualitate. Asemenea corelație 
constituie o premisă absolut indis
pensabilă cultivării gindirii tehnice 
de amplă sinteză și cu eficacitate 
sporită. Orice exces, intr-un sens 
sau in altul, nu poate fi decit dăună
tor. De pildă, in Invățămintul tehnic 
superior noțiunile de cultură gene
rală ocupă un spațiu destul de mare, 
din nevoia de a compensa o lacună 
presupusă sau reală din 
mintul mediu. Și nu cred că 
tuație favorabilă desăvirșirii 
tehnice, ridicării acesteia la 
unui potențial de creație pe 
exigențelor societății 
plină ascensiune — sarcini

Octavian PALER

Drumuri prin memorie"

Br*-» * * w

Casa de cultura din Alexandria

r „Cititor înseamnă cine 
Înțelege o carte", spunea 
cu adine temei marele sa
vant și patriot Nicolae Ior- 
ga. Nu intimplător am așe
zat această cugetare in 
fruntea unor rinduri care 
iși propun să surprindă u- 
r.ele aspecte ale modului 
cum bibliotecile sătești 
reușesc să facă ințeles me
najul cărților jn rindul 
miilor de cititori. în cursul 
anchetei noastre in șate ale 
județului Satu-Mare am 
întrebat ciți din intelec
tualii comunei participă la 
răspindirea mesajului ge
neros al cărților in rindul 
locuitorilor satului ? Ce 
forme și modalități au a- 
bordat pentru a deschide 
cititorului drumul spre în
țelegerea și însușirea pro
fundă a ideilor tezaurizate 
în cărți ?

Deosebită satisfacție 
ne-au dat răspunsurile — 
probate de realități edifi
catoare — primite in co
muna Turulung.

— Colectivul obștesc de 
sprijinire și activizare a 
muncii cu cartea, ne spu
nea tovarășul Valentin 
Pușcaș. directorul sco
lii generale din comună — 
își trăiește intens și con
secvent viața, dovadă fiind 
numeroasele și reușitele 
acțiuni cu cartea care se 
organizează diferențiat La 
bibliotecă, in cooperativa 
agricolă, la librăria coope
rativei de consum, la școa
lă. Este de reținut atenția 
care se acordă — prin re
cenzii. prezentări, simpozi
oane și șezători — cărților 
de beletristică din litera
tura română și universală, 
clasică și contemporană (E- 
minescu. Caragiale. Blaga, 
Bacovia, Petdfi, Ady etc.) 
Efectul unor astfel de 
acțiuni ? Epuizarea rapi
da din librărie a căr
ților prezentate, solicita
rea lor imediată din bi
blioteca comunală. De ase
menea. lecțiile de la învă- 
țămintul agrotehnic fac re
feriri la cele mai noi me-

tode de cultivare a căpșu
nului — cultură specifică 
pentru cooperativa noastră 
— selectate din cărțile spe
cial comandate pentru bi
bliotecă.

Acest curent de iradiere 
a învățămintelor din filele 
cărților spre cititori de 
cele mai diferite preocu
pări și virste iși are o fi
rească explicație : o plani-

Carnet
cultural
EXPOZIȚIE DE CARTE

SOCIAL-POLITICĂ
In noua librărie „Nicolae Băl- 

cescu" din Pitești a fost deschisă 
o expoziție de carte social-polltlcă. 
Vizitatorii fac cunoștință aici cu 
circa 3 000 de titluri de carte fio- 
cial-poiltlcă : documente ale parti
dului nostru, opere ale clasicilor 
marxism-lcnlnlsmului, lucrări ale 
ideologilor și cărturarilor de sea
mă români. La loc de cinste se 
află in expoziție lucrările secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. (Gh. 
Cirstca).

„POTAISSA ’74"

învăță- 
e o si- 
gindirii 
nivelul 
măsura 

noastre în 
r__  ________ funda
mentale ale invățămintului tehnic 
superior. Pentru a putea asigura o 
asemenea situație favorabilă, culti
varea gindlrii tehnice trebuie să se 
constituie drept o preocupare siste
matică a invățămintului de toate 
gradele.

Mihal 1ORDĂNESCU

munca de popularizare a 
cărții — ne spune Toma 
Gheție, locțiitorul secre
tarului Comitetului de 
partid din comuna Valea 
Vinului. La noi. multe ca
dre didactice ne spun că 
n-au talent pentru o ase
menea activitate.

Realitatea este — după 
cum recunoaște chiar di
rectorul căminului cultu-

9,00 O viață pentru o idee : Con
stantin Levadlti.

9,30 Film serial : „17 clipe ale 
unei primăveri".

10.45 Soliști de muzică populară. 
11,00 Telecinemateca.
16,00 Telex.
10,05 Caleidoscop cultural-artistic.
16,23 Ansambluri folclorice,
16,50 Din țările socialiste.
17,00 Teatru de poezie : Cind în

suși glasul gîndurllor... Emi
siune realizată in colabora
re cu Studioul de Radlote- 
levlziune din Timișoara.

17.30 Fotbal : Sportul Studen
țesc — A.S. Armata Tg. Mu
reș (Divizia A). Transmisiu
ne directă de la stadionul 
„23 August".

13,20 1001 de seri : Cățelușul as
tronaut.

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Frumoasă e la noi copilăria! 
Emisiune dedicată Zilei co
pilului.

20.30 O Invitație 6ub... cupolă. 25 
de minute de spectacol in 
incinta circului bucureștean.

20,55 Teleenclclopedta.
21,33 Film serial „Columbo* (ulti

mul episod). Cu : Peter Falk, 
Jose Ferrer, Lew Ayres. Ro
bert Walker, Jessica Walter. 
Regia : Alf Kjellln n In ex
clusivitate de la Hollywood : 
actorul Peter Falk se va a- 
dresa telespectatorilor noș
tri.

22.45 Telejurnal • Sport.

aduse. Iată bunăoară o car
te cu întrebări și răspun
suri despre irigarea cultu
rilor, o alta despre depozi
tarea legumelor și fructe
lor. Nu ar găsi astfel de 
cărți audiență in cadrul 
cooperativelor agricole din 
Lazuri și Bercu ? Ba da. 
Dar conducerea căminului 
cultural n-a încredințat ni-

Este biblioteca sătească
un bun propagandist

a! cărții?
ficare lunară riguroasă a 
acțiunilor, cu responsabili
tăți concrete atribuite ca
drelor didactice și specia
liștilor, grija pentru res
pectarea manifestărilor 
programate, lntr-un cuvint 
o muncă desfășurată cu 
pasiune, nemijlocit sub 
conducerea comitetului co
munal de partid.

Cu totul- altfel se prezin
tă situația — privită prin 
prisma imperativului cola
borării dintre diverșii fac
tori educaționali 
comune vizitate.

— La noi nu 
vorba decit de
pare sporadică și neconclu
dentă a intelectualilor (deși 
numai la centrul de comu
nă avem peste 100) la

— in alte

poate fi 
o partici-

CONTESA

„ROMANIA-FILM" prezintă

ral. că numeroși intelec
tuali sint ei inșiși in res
tanță cu lectura, cu par
curgerea unor cărți de ac
tualitate. Mai surprinzător 
este insă alt fapt : condu
cerea căminului cultural, 
In loc să Inițieze și să or
ganizeze acțiuni educa
tive cu cartea, se mulțu
mește doar să-și Imagineze 
tot felul de posibile mani
festări, nu lipsite de inte
res, din păcate neinsoțite 
de transpunerea lor în 
practică.

Poposim la biblioteca co
munală din Lazuri. La ce
rerea noastră, bibliotecara 
scoate din rafturi cîteva 
cărți agrotehnice care zac, 
complet ignorate, de un an 
li mal bine de cind au fost

mânui nobila misiune obș
tească de a prezenta con
ținutul cărților respective 
localnicilor.

— După orele de serviciu 
— ne relata directorul că
minului cultural din La
zuri, Nicolae Csflry — in
telectualii noștri se gră
besc la autobuz, cu care in 
mai puțin de o jumătate 
de oră ajung la Satu-Mare. 
Iar pe cei care-s localnici 
nu putem conta, deoarece 
au numeroase alte munci 
obștești.

Desigur, ar fi infinit mai 
bine ca intelectualii să lo
cuiască în comună. Dar 
chiar și in condițiile „na- 
x’etlsmului" de la Lazuri 
se pot organiza multiple 
manifestări culturale in

rindul țăranilor coopera
tori. Cu condiția însă ca 
organele locale, conducerea 
căminului cultural să treacă 
Ia mobilizarea factorilor e- 
ducaționali spre-obiectivele 
pe care le au de înfăptuit.

Realitatea pe care o 
prezintă munca cu cartea 
in comuna Căuaș validea
ză o dată mal mult ideea 
că în lipsa unei activități 
nuanțate și convingătoare 
de propagare judicioasă a 
cărții, criteriile cu care 
mulți cititori selectează căr
țile pentru citit sint cu totul 
unilaterale.

— Prima întrebare cu 
care unii cititori testează 
„valoarea" cărții — ne 
spune biblioteoara Paulina 
Cosma — este dacă „e cu 
aventuri sau cu umor". Eu 
le dau și alte cărți, știin
țifice, agrotehnice ; dar 
chiar dacă le duc acasă, in 
lipsa unei îndrumări com
petente din partea celor a- 
vizați, lectura nu se con
vertește întotdeauna intr-un 
spor de cunoștințe.

Stările de lucruri pe care 
le-am relatat au fost con
statate și cu prilejul unei 
analize pe plan județean, in 
urmă cu un an. O ple- 
hară a comitetului jude
țean de partid lărgită a 
elaborat pe această bază 
un larg program de îmbu
nătățire a muncii cu car
tea in toate localitățile ju
dețului. Aici sint cuprinși 
cu responsabilități concre
te toți factorii educaționali 
de la centrul de județ, 
precum și din orașele și 
comunele sătmărene. Mă
surile stabilite atunci iși 
așteaptă in continuare îm
plinirea. fapt pe deplin 
posibil printr-un susținut 
și coordonat efort colectiv, 
6ub conducerea organiza
țiilor de partid, care sâ 
vizeze creșterea pasiunii 
pentru citit a maselor largi 
de oameni ai muncii.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii’

in cadrul programului MARI SUCCESE ALE ECRANULUI pe Greta Garbo și Charles Boyer in filmul american

WALEWSKA“

Simpla lectură a titlului inserat po 
coperta recentei cărți a lui Octavian 
Paler ar tenta — poate — declan
șarea automatismelor facile ale 
aventurii turistice. în compozi
ția ei, îndelung măsurată, nimic 
nu este mai străin, mai cu grijă oco
lit și repudiat decit ținuta 
taristă a unui ghid. ”-----
memorie este o 
terii nemijlocite 
căile specifice 
Octavian Paler 
cei intelectuali , .
făcut din eseul cultural — combina
ție abilă de gazetărie reportericească 
sugerată de contactul direct cu lu
mea investigată și prodigioase in
cursiuni în universul livresc — for
mă publicistică cu sesizabile valențe 
artistice. Autorul cultivă cu predi
lecție eseul de mică întindere, ade
vărate tablete,In- 
corporlnd în con- 
ciziunea și plas
ticitatea imaginii 
fertile și inedite 
sugestii. Am pu
tea spune că mij
loacele definitorii 
tafora și analogia, 
Octavian Paler un virtuoz al _ 
respondențelor și paralelismelor re
velator plastice, care valorifică — 
perior capacitatea asociativă, cultura 
și mobilitatea intelectuală a scriito
rului imDregnat de lecturi, sensibil, 
in aceeași măsură, la mișcarea diur
nă a vieții.

Cartea regăsește, într-un fastuos 
periplu italic „mileniile de soare 
mediteranean" descoperite mai de 
mult intr-o altă carte, la piramidele 
faraonilor sau în Olimpul grecesc, 
din perspectiva superioară a omului 
de cultură câre-și gindește obiectul, 
creîndu-1. Destinul civilizației și al 
culturii italice, incrustat durabil în 
istoria, in vocația 
lentă, în oamenii 
formează obiectul 
cărți.- într-un fel 
caută semnele durabile ale mutațiilor 
cu valoare istorică, care au modelat 
de-a lungul secolelor fizionomia mo
rală și spirituală a oamenilor, trăsă
turile definitorii ale stilului, acele 
năzuințe formative cu valoare perenă 
în zămislirea unui popor. O carte, 
după cum subliniam — îndelung gin- 
dită, „Drumuri prin memorie" are la 
temeiurile sale un riguros sistem de 
referință in filozofia culturii. Ele
mente ale sistemului pot fi regăsite 
deopotrivă in cercetarea mitologiei 
romane, in redescoperirea propriei 
personalități a culturii italiene in pe
rioada renascentistă, ca și în rela
ția dintre mediul ambiant și civili
zație cu dicotomia de mult obser
vată intre sudul torid, temperamen
tal și visător, și nordul calm, echili
brat, pozitiv și practic.

într-o carte a deplinei actualități, 
autorul pune in valoare imensele re-

utili- 
Drumurl prin 

carte a cunoaș- 
prin cultură, prin 
eseului cultural, 
este unul din a- 
și poeți care au

note de lectură
ale genului, me- 

au găsit in 
co-
su-

spirituală poliva- 
acestui pămint 

meditației acestei 
aparte, autorul

r „Ești nefericit în casă ?“ 
• „Nu" — „In profe

sie ?" — „Nu... N-auzi că 
totul merge excepțional ?'* 
răspunde interlocutoarei 
arh. Gh. Jinga, profesor la 
institut, ciștlgător al unor 
importante premii etc. Și 
totuși, eroul lui Everac nu 
poate fl (șl nu e) liniștit. 
El străbate o puternică și 
chinuitoare criză de con
știință. Simptome banale 
(nevoia de „lux", accese de 
frivolitate) fac Ioc altora, 
care vorbesc despre imi
nența conflictelor inte
rioare, etice și ontologice, 
ale unui om care, dorind 
să parvină rapid, și-a 
trădat in parte talentul și 
vocația, dar mai ales con
diția sa socială și umană. 
Pe „ușa casei" lui cochete 
și prospere iși face apari
ția un musafir nepoftit, 
nedorit — insistent și ne
iertător : Cititorul de con
tor. El nu acuză. își mani
festă calm prezența, exis
tența de neînlăturat. „Ci
tește", „Numără". „Cit e 
dator" Jinga fiindcă — mo
tivează oaspetele cu sim
plitate — „a venit momen
tul regularizării contului". 
„Puteți plăti eșalonat. Dar 
trebuie să începeți să plă
tiți", mai spune el.

Puțin locvace, puțin ge
neros în clarificări ver
bale. ..Cititorul" va declan
șa șl va favoriza insă altfel 
de limpeziri. Va sublinia 
justețea acelora care for
mulează rezerve în legătu
ră cu proiectul premiat, 
reliefind împrejurările mai 
Largi ale dobindirii gloriei 
și prosperității lui Jinga. Ii 
va oferi arhitectului „spec
tacolul" unor periculoase e- 
voluțli posibile ale stărilor 
individuale existente, ară- 
lind cum pot evolua ; cu
riozitatea amorală a lui 
Neli, misticismul, disprețul 
idealist al civilizației, abu
lia și viața dublă a lui Oc- 
tav, înclinațiile huliganice 
ale lui Vladimir etc.

„Cititorul" li va da posi
bilitatea lut Jinga, din 
perspectiva altui timp (vii
tor) să asiste la demistifi- 
carea ' plrghillor ascensiu- 

^nii sale și mai ales la see-

surse ale miturilor italice, iri consens 
cu ideea exprimată de Cezare Pa- 
vese In „Dialoguri cu Leuc6“ : „mi
tul este un limbaj, un mijloc expre
siv — o pepinieră de simboluri con- 
tinind, ca toate limbajele, un anume 
patrimoniu de semnificații pe care 
nu le-ar putea reda nimic altceva". 
Octavian Paler se apropie de suges
tiile marelui scriitor atunci cind se 
declară anticălător. care nu are ni
mic comun cu „experimentatorii șl 
aventurierii". Din această perspecti
vă, autorul ne apare mai degrabă ca 
un ins căruia călătoria ii produce o 
„boală temporară a memoriei", 
ieșire din spațiul său natural ca o 
expulzare dureroasă. Fire meditativă, 
călită In exercițiul intelectual. Octa
vian Paler nu gustă călătoria, ci de
liciile ulterioare, tirzii, ale ecoului 
ei in memorie, intr-un efort continuu 

de regăsire a 
timpului consu
mat. Fie că se 
află In Sicilia, pe 
urmele vechilor 
civilizații care 
transpar cotidian 
a oamenilor, fieîn viața actuală ......

în Napoli — acest oraș „insupor
tabil și fascinant", sau în împreju
rimile lui pe urmele lui Eneas, in 
Florența lui Michelangelo, în Pie
mont sau Veneția, impresiile călăto
rului caută pretutindeni reazemul 
durabil al lumii de acasă, spațiul 
familiar care l-a zămislit : ,.mi-am 
transformat dragostea pentru locu
rile natale lntr-o religie personală".

Ar putea să pară inautentică ase
menea exaltată evocare a peisajului 
natal intr-un spațiu geografic cunos
cut prin bogăția mărturiilor crea
toare, dacă nu am desluși consecvent, 
urcind din adine, pasiunea potolită a 
cglui care in tovărășia splendorilor 
rememorează spațiul natal fără or
goliu. dar Și fără teamă, deoarece știo 
că nimic nu e mai greu decit să fii 
tu însuti, oriunde te-ai afla. Octa
vian Paler transformă aceste ..dru
muri prin memorie" intr-un prilej 
de mărturisire a trainicului său ata
șament la valorile românești : ..Ple
casem să caut o stradă pe care orice 
român ajuns la Palermo o caută. 
Via Butera. Pe Via Butera, la numă
rul 24. a murit Bălcescu. Acasă, tre
cutul e umbra noastră normală, plu
tește in aer și nu ne lasă niciodată 
singuri, istoricește vorbind, chiar 
dacă ii ignorăm. Intr-un oraș străin 
însă, după ce a trecut cavalcada pri
melor impresii, descoperim brusc un 
gol in jurul nostru și atunci trebuie 
căutată o Via Butera". Din contactul 
cu lumea romanică a Italiei, Octa
vian Paler a scos îndemn pentru 
pătrunzătoare meditații, inteligent fi
dele și demn ademenitoare, aidoma 
acestei neobișnuite călătorii.

E. VASILESCU

na decesului lui spiritual, a 
anihilării, a negării con
tribuției. a personalită
ții lui — de către genera
ția următoare. „Cititorul" 
va rămine aproape tot 
timpul o prezență lucidă, 
neiertătoare in răceala și 
eleganta sa demonstrativă. 
Va repeta mereu cerința 
„plății" — plată pe care 
Jinga o va refuza cu în- 
dîrjire, preferind să-1 asa
sineze pe cititorul „care

La cea de-a doua ediție, decada 
culturală turdeană „Potaissa ’74" 
cuprinde o seamă de manifestări 
de o deosebită valoare cultural-edu- 
catlvă. în prima zi s-a inaugurat 
expoziția de grafică militantă orga
nizată in colaborare cu Muzeul de 
artă din Cluj. Au avut loc apoi un 
concurs „Cine știe ciștigă" și un 
spectacol cultural-artistic susținut 
de formațiile artistice pionierești 
din localitate. Intre celelalte acțiuni 
amintim o sesiune de refera
te, un spcctacol-concurs de mu
zică ușoara „Armonii de primăva
ră", concursul cultural-artistic „A 
patriei cinstire" etc. (Al. Mureșan).

DIALOG PE TEME 
DE ARTĂ PLASTICA

în cadrul manifestărilor cultu- 
ral-artistice ce au loc in județul 
Iași in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului se numără și dialogurile pe 
teme de artă plastică dintre pictorii, 
sculptorii, criticii de artă și publicul 
ieșean. Acestea sint organizate in 
sala Voivozilor din Palatul cultu
rii, concomitent cu deschiderea 
unor expoziții de artă plastică a 
pictorilor șl sculptorilor antrenați 
la discuții. Astfel, după prima in- 
tilnire a pictorului P. Hirto- 
peanu și a sculptorului Iftimie 
Birleanu cu publicul, a avut loc 
un al doilea dialog cu participarea 
pictorului C. Agafiței, sculptorului 
V. Condurache și a criticilor de 
artă G. Popa și CI. Paradais. 
(M. Corcaci).

„DIN AUGUST 
LUMINA PORNIND"

Sute de operatori chimiști, lăcă; 
tuși, mecanici, electricieni, maiștri 
și ingineri de la centrala indus
trială de produse anorganice din 
Rimnicu-Vilcea au luat parte la o 
amplă manifestare cultural-artis- 
tică intitulată : „Din august lumina 
pornind". Cu acest prilej, intre chi- 
miștii vilceni și scriitorii Virgil 
Carianopol, Dumitru Stancu, Ion 
Dan și ci ți va poeți locali a avut loc 
dn fructuos' dialog. Acțiunea ă mai 
cuprins vernisajul unei expoziții de 
pictură sub titlul „Vilcea — vatră 
de lumină" și un moment folcloric. 
(Ion Stanciu).

„ZILELE CĂRȚII 
PENTRU COPII"

în cadrul manifestărilor prilejui
te de „Zilele cărții pentru copii" 
(30 mai — 5 iunie), la Sibiu, Me-, 
diaș și în alte localități din județ 
au fost organizate 8 expoziții de 
carte pentru copii, o parte dintre 
acestea, cum sint cele de la biblio
teca „Astra" și Școala generală nr. 
2 din Sibiu, cu cărți editate în 
limba germană. La principalele li
brării, la biblioteca „Astra" și in 
mai multe școli și licee sibiene sint 
programate, de asemenea, intilniri 
ale copiilor cu scriitori. (Nicolae 
Brujan).

conci3 Paul Everac — so
cietatea veghează ca Jinga 
să nu poată ucide niciodată 
propriul său sentiment de 
vinovăție, de abdicare de 
la rolul său social, și de la 
talentul său, de la acel 
ideal in care a crezut și pe 
care acum doar îl predică 
fiului șl studenților : „a- 
cest blestem de a visa și 
realiza mai binele, indife
rent de ce ni se intimplă 
personal, constituie noble-

de contor"
de PAUL EVERAC

La Teatrul maghiar de stat
din Sf. Gheorghe

voia să-i tale curentul". 
Numai că soneria va suna 
din nou. Abia sosiți de la 
marc, soția și copiii lui Jin- 
ga vor pătrunde zgomo
tos in casă. Iar odată cu 
el va veni si altcineva, 
neobservat decit de arhi
tect : Cititorul de contor. 
$1 el va reveni mereu, 
plnfi cind exigentele li vor 
fi satisfăcute. Pentru că 
— nedorit. 
Cititorul 
Xistă. El ___
Donentă a esenței ______
o parte a lui Jinga însuși, 
acea latură a conștiinței 
clădită in chip necesar pe 
etica cinstei, responsabili
tății, angajării In transfor
marea lumii și fericirea 
oamenilor. Pentru că — 
argumentează poate prea

nechemat 
de contor 
este o com- 

omuJui,
e-

țea noastră, legătura cu 
marile aspirații ale lumii'1.

Prin „Cititorul de con
tor" Paul Everac continuă 
și adincește propria 6a 
problematică din „Camera 
de alături". Piesa cristali
zează o formulă dramati
că inedită.

Acesta este motivul pen
tru care transpunerea sce
nică a piesei cere nu nu
mai pătrundere atentă a 
semnificațiilor. exprimare 
adecvată și nuanțată a lor, 
ci și Însușiri creatoare, in
venție scenică, o inge
nioasă artă a efectelor.

Eiemonstrația a și 
făcută prin 
TEATRULUI
DE STAT DIN SFÎNTU- 
GHEORGHE realizat in

fost
spectacolul 
MAGHIAR

\ 
direcția de scenă și 
scenografia Iul Constan
tin Codrescu, cunoscut ac
tor care s-a făcut remarcat 
In ultima vreme pentru 
reușitele sale regizorale — 
tot cu piese de Paul Eve
rac șl tot in colaborare cu 
colectivul mai sus-amintit. 

C. Codrescu a desenat un 
unic decor fix, ce amin
tește de simplitatea piese
lor clasice. (Acest decor se 
va colora apoi prin detalii 
aduse in .scenă de inter- 
preți). El a conceput un 
„prolog" care face o suc
cintă expunere de „moti
ve". A epurat accentele de 
vulgaritate strecurate in 
replicile și gesturile unor 
personaje și neplăcute la 
lectură, inșistind pe sen
sul fiecărei confruntări. 
A găsit soluții de mar
care a diferitelor pla
nuri (dramatice și tempo
rale), de realizare a tran
zițiilor dintre ele.

S-a orientat bine în 
privința distribuției, făcind 
apel la Krizsovânszky Szi- 
donia, Bâlint Peter, Vâ- 
sârhelyi Katalin, Lăszlo 
Kărol.v ș.a. în rolul Clarei 
Mogos, Fall Ilona întru
chipează convingător rolul 
fostei studente imorale, 
care, dezamăgită, devine 
cu timpul o ființă rapace. 

Interpretul lui Jinga, Pe- 
terffy Lajos, a răspuns 
și prin temperamentul sce
nic cerințelor autorului, 
care imagina un erou pu
ternic personalizat cu ac
cente de duritate și de 
orgoliu in reacții, cu ceva 
de artist in privire. Pe- 
terffy Lajos a conferit par
titurii sale o notă de dra
matism pe cit de reținută, 
pe atit de emoționantă. La 
rindul său, Zsoldos Arpâd 
in roluli Cititorului de 
contor a dat 
ță și bogăție 
rii sale, 
sonajului 
nei ținute 
unui ton 
blind, alteori malițios, iro
nic și, totodată, tensiunea 
unei atitudini intransi
gente.

consisten- 
„ . partitu- 
conferind per- 
pregnanța u- 

firești, farmecul 
degajat, uneori

Natalia STANCU J
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Președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit 

scrisurile de acreditare a ambasadorilor
Republicii Guineea

Lucrările primei sesiuni a

Lulnd cuvintul in cadrul «olcmnl- 
t&ții de prezentare a scrisorilor, am
basadorul Ihrahlrna Camara a tranu- 
rr'l? președintelui Nicolae Ceaușcscu 
un cald salut din partea președinte
lui Republicii Guineea, tovarășul Ah
med Sekov •” '
fadului De-

R-
Toure, și din partea Par

tocrat din Guineea. Arâ- 
tlnd ci. pentru intirirea legaturilor 
d' prietenie și cooperare exemplară 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Guineea, preș.dintele 
stalului guineei a hotflrlt bă-1 acrc- 
diteze pe lingă guvernul român, ca 
ambasador, vorbitorul a dat expresie 
hotăririi sale de a face totul pentru 
a corespunde acestei înalte increderi 
ce i s-a acordat.

Subliniind câ poporul din Guineea 
f‘ rartidul său revoluționar dau o 
Înaltă apreciere realizărilor poporului 
ncxstru, politicii de pace și colabo
rare pe care o promovează România, 
ambasadorul Republicii Guineea a 
spus, in continuare : ..Poporul nostru 
și mult iubitul său conducător nu 
încetează sâ-și amintească de vizita 
dumneavoastră in țara noastră. Gui
neea. intre 9 și 11 martie, care le-a 
p r»5 să vă aprecieze mal indea- 
pre in marile dumneavoastră ca
lități de luptător emerit, de om 
lucid ți clarvăzător".

In continuare, ambasadorul guineez 
• evocat lupta țării sale, a Partidu
lui Democrat din Guineea pentru 
dezvoltarea sa independentă, lupta 
Împotriva imperialismului și colonia
lismului.

Arătind că a fost învestit de pre- 
ț-dintele Ahmed Sekou Toure să ac
ționeze pentru a întări colaborarea 
si cooperarea dintre poporul român 
și poporul guineez. vorbitorul a spus:

..Eu sînt convins că cooperarea 
guineezo-românâ va da naștere unei 
noi ere de prosperitate și solidarita
te. că ea va fi exemplară".

..Dumneavoastră înțelegeți. tova
rășe președinte — a spus in înche
iere vorbitorul — câ pentru a înde
plini in bune condiții o sarcină pe 
cit de temerară, pe atit de grea, pen
tru binele popoarelor noastre, cu voi 
avea in mod constant nevoie de pre
țioasa dumneavoastră asistentă, de 
necesara colaborare permanentă a 
guvernului dumneavoastră și de 
simpatia ciștlgată deja a poporului 
frate al României, pentru care ne fe

Luind cuvintul, în cadrul solem
nității de prezentare a scrisorilor, 
ambasadorul Malcolm Richard Boo
ker a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, din partea guvernului și 
poporului australian, felicitâri cu 
ocazia recentei alegeri ca președinte 
al Republicii Socialiste România și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală și de prosperitate 
pentru poporul român.

..După cum cunoașteți — a spus 
vorbitorul — relațiile diplomatice 
d.ntre țările noastre au fost stabi
lite cu. relativ, puțin timp in urmă. 
Cu toate acestea, in această perioadă 
de timp, legăturile dintre țările 
noastre au devenit, din fericire, 
mult mai strinse și pot să vă asigur. 
Excelență, că mă voi strădui să 
continui activitatea predecesorilor 
mei, menținind și dezvoltînd pe 
mai departe aceste relații. Guvernul 
meu este profund conștient de rolul 
activ și Important pe care il joacă 
guvernul român in promovarea unei 
mai mari înțelegeri internaționale 
și împărtășește preocuparea — atit 
de elocvent exprimată de Excelen
ța Voastră — pentru promovarea 
colaborării dintre națiuni pe bazele 
bunăvoinței șl independenței".

Referindu-se la perspectivele re
lațiilor româno-australiene, vorbito
rul a spus :

„Dumneavoastră. Excelență, cu
noașteți că relațiile economice din
tre Australia și România au dobin- 
dit recent noi stimulente cu ocazia 
celei de-a Il-a sesiuni a Comitetu
lui comercial mixt Australia-Roma
nia și a negocierilor pentru un nou 
acord comercial. Aștept ca astfel de 
contacte să conducă nu numai la o 
nouă lărgire a relațiilor in domeniul 
strict economic, ci șl la dezvoltarea,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ♦ SPORT

în cîteva rîndurihandbal: Au început turneele finale 
ale campionatelor naționale

CĂLĂRAȘI (prin telefon, de la 
C. Dan). — Ieri, pe terenul „Olimpia", 
au avut loc primele jocuri din cadrul 
turneelor finale (locurile 1—1 fete și 
9—12 băieți) ale campionatului repu
blican de handbal. Meciurile băieților 
(„U--Cluj—A.S.A, Tg. Mureș 17—13 
și „U“-Bucureșii—C.S.M. Reșița 
19—14) au purtat amprenta lup
tei acerbe pentru evitarea re
trogradării. Jocurile feminine au 
plăcut insă celor peste 2 000 de 
spectatori prezenți in tribune. Echipa 
i’e.F.S., deținătoarea titlului, ata- 
cind mai variat, a întrecut cu 11—8 
(6—3) pe Universitatea București. 
In ultima partidă a zilei, Universi
tatea Timișoara, avind in Doina Co-

DE LA FEDERAȚIA
Aseară a avut loc ședința Birou

lui F.R. fotbal, in cadrul căreia 
s-a analizat comportarea echipei re
prezentative a României în meciul 
cu Grecia și s-a aprobat componența 
lotului pentru intilnirea cu echipa 
Olandei de miercuri 5 iunie a.c.

Biroul F.R.F. a analizat unele 
Încălcări ale regulamentului și în
cercări ale conducerilor echipelor 
C.F.R. Cluj și Petrolul in scopul 
denaturării rezultatului jocului F.C. 
Argeș — C.F.R. Cluj, disputat La 
25 mai a.c., și a luat următoarele 
hotăriri :

1. Se anulează rezultatul meciului 
F.C. Argeș—C.F.R. Cluj (1-2) și se 
omologheză cu scorul de 3—0 in 
favoarea echipei F.C, Argeș ; 

licităm. Tovarășul responsabil su
prem nl revoluției, președintele Ah
med Sekou Toure. mi-a cerut să mă 
consider in România ca un militant 
activ, ca un soldat ce acționează in 
permanență pentru consolidarea și 
lărgirea bazelor prieteniei sincere și 
militante, a cooperării fecunde in 
toate domeniile dintre popoarele și 
guvernele țărilor noastre".

A luat apoi cuvintul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ccaușescu. Adresind 
ambasadorului guineez un călduros 
salut de bun venit in țara noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu l-a ru
gat să transmită președintelui Re
publicii Guineea, odată cu mulțumi
rile sale cordiale pentru mesajul pe 
care I l-a adresat, salutul său fră
țesc și cele mai călduroase urări de 
sănătate și fericire personală. 
De Asemenea, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a adresat, cu acest pri
lej, întregului popor guineez prie
ten cordiale urări de progres și fe
ricire. de succes deplin in eforturi
le consacrate propășirii sale econo- 
mico-sociale.

..Poporul român — a arătat tova
rășul Nicolae Ccaușescu — este pro
fund interesat in asigurarea unul 
climat de pace și colaborare în lu
me. Pornind de la aceasta. România 
dezvoltă o largă colaborare inter
națională, punind în mod constant 
la baza relațiilor sale cu celelalte 
state principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale. nea
mestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării la 
forță și amenințarea cu forța — 
principiile respectării riguroase a 
dreptului sacru al fiecărei națiuni 
de a-și decide în mod liber desti
nele. calea dezvoltării economico-so- 
ciale, in conformitate cu năzuințele 
și aspirațiile sale vitale".

„în acest context — a spus 
In continuare președintele Nicolae 
Ceaușcscu — îmi este plăcut să evoc 
relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre popoarele român și 
guineez. dintre Partidul Comun st 
Român și Partidul Democrat din 
Guineea și să-mi exprim convinge
rea că ele vor cunoaște o dezvol
tare continuă, în interesul țărilor 
și națiunilor noastre. Am vizitat

Australiei
în toate domeniile, a cunoașterii și 
înțelegerii reciproce intre țările 
noastre".

In încheiere, ambasadorul austra
lian a arătat :

„Cunoscind că, in îndeplinirea 
datoriei mele, voi avea posibi
litatea să contez pe ajutorul 
Excelenței Voastre și al reprezen
tanților dumneavoastră, sint convins 
că misiunea mea va fi plăcută și. in 
același timp. încununată de succes".

A luat apoi cuvintul președintele 
Republicii Socialiste România. to
varășul Nicolae Ceâușescu. Adresind 
ambasadorului australian un căl
duros salut de bun venit in țara 
noastră. președintele Nicolae 
Ceâușescu a mulțumit pentru felici
tările ce i-au fost adresate și a ex
primat satisfacția față de modul po
zitiv in care se dezvoltă relațiile 
dintre România și Australia.

„Apreciez — a spus tovarășul 
Nicolae Ceâușescu — că există reale 
perspective de creștere a schimbu
rilor comerciale bilaterale, de reali
zare a unei cooperări economice și 
tehnologice recioroc avantajoase, pe 
măsura posibilităților crescînde și a 
necesităților celor două 'bconomii".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceâușescu a spus :

..România — angajată într-o acti
vitate dinamică de construire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate — acționează pentru dezvol
tarea relațiilor sale cu toate țările 
lumii, pe baza principiilor unanim 
recunoscute ale egalității depline in 
drepturi, respectării stricte a inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Milităm cu fermitate pentru re
alizarea in Europa și in celelalte 

jocaru o excelentă realizatoare, a 
ciștigat. nu fără emoții, partida cu 
Textila-Buhuși. Scor : 11—9 (7—5).

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ (prin telefon, de La Gh. Baltă). — 
Turneul final pentru locurile 1—4 al 
campionatului național masculin și 
cel pentru locurile 9—12 al campio
natului feminin au început, ieri, in 
fata unei asistențe numeroase. 
Meciuri frumoase, aplaudate — și re
zultate normale : la feminin : Mu
reșul Tg. Mureș — Rulmentul Birlad 
9—8 (6—4), Constructorul Timișoara 
— C.S.M. Sibiu 11—9 (5—3) ; mascu
lin : Steaua — Politehnica Timișoara 
21—15 (9—7), Dinamo — Minaur 
Baia Mare 19—18 (11—9).

ROMANĂ DE FOTBAL
2. Se dă un avertisment sever clu

burilor C.F.R. Cluj și Petrolul fi 
avertisment clubului F.C. Argeș ;

3. Au fost luate măsuri organiza
torice pentru îndepărtarea din acti
vitatea sportivă a persoanelor de la 
cluburile C.F.R. Cluj, Petrolul și 
F.C. Argeș implicate in aceste 
abateri.

F.R. fotbal atrage atenția tuturor 
cluburilor și asociațiilor sportive in 
vederea intensificării muncii politico- 
educative in rindul sportivilor și al 
membrilor secțiilor de fotbal, a res
pectării întocmai a regulamentelor 
sportive și disputării jocurilor din 
campionat in spiritul eticii și echită
ții socialiste.

(Agerpres) 

de rurind țara dumneavoastră și am 
avut ocazia să cunosc nemijlocit 
principalele realizări ale poi»rului 
guineez pe calea dezvoltării sale 
economice și sociale de-sine-stătă- 
toarc. Ca prieteni și tovarăși, nc bu
curăm sincer de succesele pe care 
le obțineți in valorificarea bogățiilor 
naționale in interes propriu, in dez
voltarea economiei și culturii, in În
tărirea independentei și suveranității 
țării. Vă urăm din inimă, dragi to
varăși și prieteni, noi și importante 
realizări pe acest drum ! Vizita pe 
care am făcut-o in țara dumneavoas
tră, discuțiile pe care le-ani avut cu 
președintele Sekou Toure, tratatul de 
prietenie și cooperare pe care l-am 
semnat, celelalte acorduri șl înțele
geri perfectate se înscriu ca mo
mente de însemnătate fundamentală 
in evoluția relațiilor dintre țările 
noastre, prin ele punlhdu-se bazele 
unei trainice colaborări bilaterale in
tre Renublica Socialistă România și 
Republica Guineea".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a spus : „Sintem hotăriți 
să acordăm. în continuare, întregul 
sprijin politic, diplomatic, moral șl 
material mișcărilor do eliberare na
țională de pe continentul african. 
Salutăm cu satisfacție acordul inter
venit intre Republica Guineea- 
Bissau și Portugalia privind înce
perea tratativelor directe, cu convin
gerea că se va ajunge la o soluție 
care să ducă la recunoașterea Repu
blicii Guineea-Bissau și a dreptului 
poporului sâu de a-și hotărî singur 
soarta, de a-și concentra toate efor
turile in vederea dezvoltării econo
mice a țării".

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceâușescu l-a «asigurat pe ambasa
dorul guineez de întregul sprijin al 
guvernului român și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, a avut o convorbire cor
dială. prietenească cu ambasadorul 
Republicii Guineea, Ibrahima Ca
mara.

L»a solemnitate și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe.

părți ale lumii a unui climat de 
pace și securitate, de largă și neîn
grădită colaborare între state, pen
tru respectarea dreptului tututor 
popoarelor de a se dezvolta liber, 
pe calea progresului și bunăstării.

Considerăm că toate conflictele și 
4 stările de încordare din lume pot și 
trebuie să fie soluționate pe cale 
pașnică, renunțîndu-se pentru tot
deauna la forță și la amenințarea 
cu forța in rezolvarea problemelor 
care apar intre state. Viața arată 
limpede că succesul in soluționarea 
problemelor care preocupă omenirea 
poate fi asigurat numai dacă aceste 
probleme sint abordate cu partici
parea egală și activă a tuturor sta
telor. fie ele mari, mijlocii sau 
mici".

în încheiere. tovarășul Nicolae 
Ceâușescu a spus :

„îmi exprim convingerea că acti
vitatea dumneavoastră va contribui 
la obținerea unor rezultate tot mai 
rodnice în dezvoltarea colaborării și 
prieteniei dintre țările și popoarele 
noastre, in amplificarea pe toate 
planurile — politic, economic, teh
nologic, cultural — a raporturilor 
româno-australiene. Vă urez mult 
succes in îndeplinirea nobilei misiuni 
ce v-a fost încredințată și vă asigur 
de întregul sprijin al Consiliului de. 
Stat, al guvernului și al meu per
sonal".

După prezentarea scrisorilor, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia a avut o convorbire cordială, 
prietenească cu ambasadorul Mal
colm Richard Booker.

La solemnitatea prezentării Scri
sorilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macoves
cu, ministrul afacerilor externe.

TENIS. A 31-a ediție a Campiona
telor internaționale de tenis ale Ita
liei, contînd pentru clasamentul „Ma
relui premiu F.I.L.T.". a continuat 
la Roma cu optimile de finală ale 
probei de simplu bărbați. Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 3—6. 6—1, 6—3 pe 
americanul Roscoe Tanner. Alte re
zultate : Metreveli (U.R.S S.) — Hre- 
bec (Cehoslovacia) 6—2. 6—1 ; Smith 
(S.U.A.) — Dibbs (S.U.A.) 7—5, 6-0: 
Orantes (Spania) — Dowdeswell 
(Rhodesia) 6—1, 6—1 : Vilas (Argen
tina) — Mciler (R.F.G) 6—2. 6—1 ; 
Gn-tfried (S.U.A.) — El Shafei (Re
publica Arabă Egipt) 7—5. 6—0 ; 
Borg (Suedia) — Riessen (S.U.A.) 
6-1, 7—6.

POLO PE APA. — Turneul inter
național de polo pe apă de la Na
poli s-a încheiat cu victoria repre
zentativei Italiei, urmată în clasa
mentul final de selecționatele 
U.R.S.S., României și Iugoslaviei. în 
ultima zi s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Italia—U.R.S.S. 4—3 
(2-0, 0—0, 0—1, 2—2) ; România— 
Iugoslavia 3—3 (1—0, 0—1, 1—2, 1—0).

FOTBAL. — «La Tirana s-a dis
putat meciul dintre echipa locală 
Partizan și formația greacă Larissa, 
contînd pentru „Cupa Balcanică" la 
fotbal. Partida s-a încheiat la egali
tate : 2—2 (0-0). • Peste 30 000 de 
spectatori au urmărit, la Florența, 
meciul de fotbal dintre echipa locală 
Florentina șl selecționata Argentinei, 
care se pregătește pentru turneul 
final al Campionatului mondial din
R. F. Germania. Fotbaliștii italieni 
au obținut o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 2—0 (1—M)). • Un alt 
rezultat-surpriză : la Strasbourg, 
Brazilia — Strasbourg 1—1 (0—1).

• Campionatele europene de hal
tere au continuat la „Palatul spor
turilor" din Verona cu întrecerile de 
la categoria cocoș. Medalia de aur 
a fost cucerită de bulgarul Kirov, 
cu un total de 257,500 kg (110 plus 
147,500 kg).

româno-american 
relațiilor

La București au Început, vineri dl- 
mine-ița, lucrările primei sesiuni a 
Consiliului româno-amcrlcan pentru 
promovarea relațiilor econojnice.

La deschidere au participat tova
rășii Manca Mănescu, primul minis
tru al guvernului, Ion Pftțan, vlce- 
prim-mlnistru al guvernului, minis
trul comerțului exterior șl cooperării 
economice internaționale. Vaslle Vo- 
loșeniuc, președintele Bâncii române 
de comerț exterior, Roman Moldo
van, președintele Camerei de comerț 
și industrie, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ca
dre de conducere din ministere și in
stituții contrale economice, din cen
trale Industriale și Întreprinderi de 
comerț exterior.

Au fost prezenți Harry G. Barnes 
jr.. ambasadorul S.U.A. la București, 
Charles H. Smith, președintele Con
siliului de administrație al Camerei 
de comerț a S.U.A., reprezentanți ai 
unor firme americane.

Cuvintul de deschidere a sesiunii 
a fost rostit de tovarășul Manea 
Mănescu, care a subliniat că „Această

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, vi
neri dupâ-amiază, delegația Consi
liului O.N.U. pentru Namibia, 
condusă de Rashleigh E. Jackson, 
ambasadorul Guyanei la O.N.U., 
președintele consiliului, care face o 
vizită în tara noastră.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației a transmis poporului român 
și președintelui Republicii Socialis
te România mulțumirile și recunoș
tința profundă a consiliului pentru 
sprijinul hotărit și consecvent dat 
popoarelor care luptă împotriva co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru libertate $1 independentă na
țională și in acest cadru șl activi-

Vizita delegației Consiliului
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației Consiliului Națiunilor 
Unite pentru Namibia, Centrul de 
informare al O.N.U. la București a 
organizat, vineri după-amiaza. o con
ferință de presă, la care au luat 
parte ziariști români și corespondenți 
de presă străini.

Trecind in revistă o serie de as
pecte ale activității desfășurate de 
Consiliul O.N.U. pentru Namibia, 
Rashleigh E. Jackson, ambasadorul 
Guyanei la O.N.U. și președinte al 
consiliului, și-a exprimat convingerea 
că lupta dreaptă a poporului nami- 
bian, a tuturor popoarelor care se 
află încă sub dominația colonială și 
care se bucură de simpatia și spri
jinul forțelor progresiste din întreaga 
lume va fi Încununată' de succes. In 
context, el a ținut să sublinieze con
tribuția pe care o aduce România la 
întreaga activitate desfășurată de 
consiliu, precum și în alte comitete 
de decolonizare. De altfel — a pre
cizat in acest sens R. E. Jackson — 
discuțiile pe care le-am avut la

RECEPȚIE OFERITA DE AMBASADORUL R. D. VIETNAM
Ambasadorul Republicii Democrate 

Vietnam la București, Nguyen Dang 
Hanh, a oferit, vineri după-amiazâ, 
o recepție cu prilejul plecării sale 
definitive din țara noastră.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernului.

Premii comunelor fruntașe
Analizind rezultatele obținute în 

întrecerea pe țară intre comune pen
tru realizarea sarcinilor economice, 
edilitare si social-culturale pe anul 
1973. Comisia centrală pentru îndru
marea și coordonarea întrecerii a 
hotărit acordarea următoarelor pre
mii și mențiuni comunelor fruntașe 
pe tară :

a) Premiul I — comunelor : Bîrca, 
județul Dolj, Devesel, județul Me
hedinți. Topalu, județul Constanța, 
Schela, județul Galați, Voluntari, 
municipiul București, Merișani. ju
dețul Argeș. Ighiu. județul Alba, 
Munteni-Buzău. județul Ialomița, 
Ruginoasa, județul Iași, și Dobreni, 
județul Neamț.

b) Premiul II — comunelor : Vul
can, județul Brașov, Dobroslovenl, 
județul Olt, Șutești, județul Vllcea, 
Crasna, județul Sălaj, Bucecea, ju
dețul Botoșani, Ulmeni, județul Il

Cronica zilei
Asociația de prietenie româno-lta- 

liană și Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea au 
organizat, vineri, o seară culturală cu 
prilejul Zilei naționale a Italiei.

Au luat cuvintul Ion Mărgincanu, 
director general al Agerpres. vice
președinte al Asociației de priete
nie româno-italiană, și prof. univ. 
Alexandru Bălăci, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România. A urmat un program 
de filme documentare italiene.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii Asociației de prie
tenie româno-italiană, ai I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Antonino Restivo, 
ambasadorul Italiei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Sub egida Academiei de Științe 

Sociale și Politice a avut loc, la In
stitutul de Istorie șl teorie literară

1 y -

i Ciștiguri suplimentare la loz In plic
Administrația de Stat Loto- 

) Pronosport informează că au 
i fost introduse ciștiguri supll- 
j mentare la loz In plic. De re- 
l marcat că de La începutul a- 
/ nului și pină în prezent la a- 
ț cest popular sistem de joc au 
i fost obținute numeroase cîști- 
’ guri in autoturisme, bani și bu- 
L telli de aragaz atît la seriile 
* obișnuite, cit și la cele speciale. 
) Numărul mare de ciștiguri ob

pentru promovarea 
economice

importantă întrunire se înscrie între 
măsurile pe care io întreprind cele 
două țări in vederea transpunerii in 
viață a Înțelegerilor dintre președin
tele Nicolae Ceâușescu și președinte
le Richard Nixon, privind amplifi
carea relațiilor economice româno- 
amerlcanc.

La rindul său, președintele părții 
americane in Consiliul economic, Ga
briel Hauge, a menționat că membrii 
consiliului își propun să transpună 
in practică recomandările făcute de 
președintele Nicolae Ceâușescu în 
cuvintarea rostită cu prilejul sem
nării, in decembrie 1973, a acordului 
de constituire a acestui organism, 
referitoare la înfăptuirea unor ac
țiuni concrete de cooperare intre În
treprinderile românești și americane.

Participant!! la lucrările primei se
siuni a consiliului au trecut la 
dezbaterea problemelor privind iden
tificarea unor noi posibilități de na
tură să contribuie la promovarea re
lațiilor economice și a schimburilor 
comerciale româno-americane.

Lucrările sesiunii continuă.

tații Consiliului O.N.U. pentru Na
mibia. Totodată, ambasadorul Rash- 
leigh E. Jackson a rugat pe primul 
ministru să transmită tovarășului 
Nicolae Ceâușescu calde felicitări 
cu ocazia investirii sale in înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Ion Datcu. repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U., membru al Consiliului 
O.fT.U. pentru Namibia.

A fost prezent Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U.

O.N.U. pentru Namibia
București, desfășurate intr-un mo
ment semnificativ pentru cauza noas
tră, Săptămina de solidaritate cu po
poarele africane aflate sub dominație 
colonială au evidențiat incă o dată 
hotărîrea României de a sprijini și 
în viitor lupta dreaptă a popoarelor 
din Namibia, din celelalte teritorii 
coloniale.

Vom pleca din țara dumneavoastră 
— a arătat el — cu convingerea că 
vom avea totdeauna sprijinul total 
și deplin al guvernului și poporului 
român in rezolvarea sarcinilor com
plexe care ne stau în față. în gă
sirea căilor și mijloacelor de acțiune 
pentru ducerea la îndeplinire a man
datului conferit Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia de către Adunarea 
Generală a O.N.U.

★
In aceeași zi, membrii delegației 

Consiliului O.N.U. pentru Namibia au 
vizitat cartiere ale Bucureștiului și 
s-au intilnit cu tineri namibieni care 
se află la studii în țara noastră.

(Agerpres)

Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, miniștri și 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

fov. Stejari, județul Gori. Bucov, 
județul Prahova, Tăuții-Măgherăuș, 
județul Maramureș, și Galbenu, ju
dețul Brăila.

c) Premiul III — comunelor : Cefa, 
județul Bihor, Sintana. județul Arad, 
Ipotești, județul Suceava. Câpleni, 
județul Satu-Mare. Brănișca. județul 
Hunedoara. Răcășdia. județul Caraș- 
Severin, Virteșcoiu, județul Vrancea, 
Șăulia. județul Mureș. Murgeni, ju
dețul Vaslui, și Mihai Viteazu. ju
dețul Cluj.

d) Mențiune — comunelor : Petru 
Rareș. județul Bistrlța-Năsăud. Ca
talina, județul Covasna, Penciu-Nou, 
județul Timiș, Chilia Veche, jude
țul Tulcea, Drăgănești-Vlașca. jude
țul Teleorman. Gălăuțaș. județul 
Harghita. Dragomirești. județul Dîm
bovița. Pulești. ludețul Buzău, A- 
vrig, județul Sibiu, și Săucești, ju
dețul Bacău.

„G. Călineseu“, o sesiune consacra
tă marelui istoric și scriitor fran
cez Jules Michelet, cu prilejul co
memorării morții sale.

Au fost prezenți ambasadorul 
Franței la București, Francis Le
vasseur. și membri ai ambasadei.

★
între 29 și 31 mai, la București 

a avut loc sesiunea științifică jubi
liară a Institutului de matematică 
dedicată celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea acestei impor
tante unități de cercetare.

★
La Iași a început, vineri,, o dez

batere științifică pe tema „Teorie și 
practică în acțiunea de orientare 
școlară si profesională, în lumina 
sarcinilor rezultate din Hotărirca 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie 1973 privind dezvoltarea și 
perfecționarea lnvățămintului".

(Agerpres)

ținute de participant este > o 
consecință firească a faptului 
că lozul în plic a beneficiat 
din partea Administrației de 
Stat Loto-Pronosport de alo
carea unor fonduri suplimentare 
Ia seriile aflate in vlnzare. Și 
în continuare Administrația de 
Stat Loto Pronosport va oferi 
participanților ciștiguri supli
mentare la loz în plic In bani, 
butelii de aragaz și autoturisme.

ț 
ț 
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII TUNISIENE

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

îmi este deosebit de plăcut, cu prilejul Zilei naționale a Republicii 
Tunisiene, s& adresez Excelenței Voastre felicitările cele mai vii, precum 
și sincere urări pentru sănătatea șl fericirea dumneavoastră personală, 
pentru pros; eritatca poporului tunisian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre România și Tunisia 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, In interesul celor două țări și popoare, 
al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEÂUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HEDI NOUIRA
Prlm-ministru al Republicii Tunisiene

Sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene îmi oferă plăcutul 
prilej să transmit Excelenței Voastre, In numele guvernului român și al 
meu personal, sincere felicitări și cele mal bune urări de șănătate și 
fericire.

MANEA MĂNESCU
Prlm-ministru

al guvernului Republicii Socialiste 
România

O vizită pe melea
gurile tunisiene nu 
poate fi disociată de 
evocarea trecutului 
milenar «al acestei țâri, 
despre care stau măr
turie vestigiile celebrei 
Cartagine. In același 
timp, itinerarul iți o- 
feră prilejul cunoaște
rii prezentului, mar
cat de adinei prefa
ceri economice și so
ciale.

Punotul de pornire 
al acestui proces de 
înnoire l-a reprezen
tat proclamarea inde
pendenței țării la 1 
iunie 1956. Perioada 
care a trecut de la 
acest eveniment isto
ric a consemnat im
portante schimbări in 
peisajul economic al 
tării.

Valorificind din ce 
In ce mai eficient re
sursele naturale de 
care dispune — fos
fați, minereuri metali
fere, petrol, gaz me
tan — Tunisia iși 
creează o industrie 
proprie, condiție esen
țială. pentru conso
lidarea independenței. 
Complexul metalurgic 
de la Menzel Bour- 
guiba, rafinăria de la 
Eizerta, Uzina de 
samblare pentru auto
camioane de Ia Sous- 
sa, cea de celuloză de 
la Kasseerim. Fabrica 
de zahăr de la Bejaia 
— sint citeva din sim
bolurile noi întîlnite 
acum de la apele al
bastre ale Mediteranei 
și pină in Sahara afri

cană. Volumul de In
vestiții destinate in
dustriei in actualul 
plan cvadrienal este 
aproape dublu față de 
perioada precedentă. 
Totodată, investițiile 
externe urmează a fi 
reduse la jumătate, 
acordindu-se prioritate 
folosirii mai raționale 
a propriului potențial 
material și uman.

Agricultura, princi
pala ramură econo
mică. care concentrea
ză mai mult de jumă
tate din populația ță
rii. ocupă, de aseme
nea. un loc de prim 
rang in programul de 
dezvoltare a țării. Tre
cerea la organizarea 
de cooperative de pro
ducție. introducerea 
unor mașini si agre
gate moderne, folosi
rea pe scară mai lar
gă a îngrășămintelor 
chimice, construcția 
mai multor baraje 
pentru irigații au con
tribuit la modernizarea 
procesului de produc
ție. Pentru îmbunătă
țirea condițiilor de 
viată în mediul rural, 
din anul acesta s-a 
trecut la realizarea 
unor prime sate-pilot 
pentru felahii săraci.

Guvernul tunisian a- 
cordă o mare impor
tanță formării de ca
dre naționale proprii 
necesare in noua eta
pă do dezvoltare a tă
rii. Au fost construite 
școli pină in cele mai 
îndepărtate1 căttine. • Un

Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. George Ma
covescu. a adresat o telegramă de feli

„Educația comunistă determină creșterea 
contribuției tineretului la îndeplinirea 

cincinalului înainte de termen**
Plenara cu activul Comitetului ju

dețean Vrancea al P.C.R.. care a a- 
nalizat preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid pentru indru- 
marea activității organizației revolu
ționare de tineretj a adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceâușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in care se spune : 
Dezbătind într-o atmosferă de lucru 
principalele aspecte ale muncii cu ti
neretul, participantii la plenară au 
relevat in unanimitate importanța 
deosebită a orientărilor cuprinse in 
concluziile dumneavoastră la intil
nirea cu conducerile Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia — o nouă dovadă a faptului că. 
îndeplinind cele mai înalte funcții de

VREMEA ÎN LUNA IUNIE
în luna iunie, potrivit prognozei 

Institutului meteorologic, temperatu
rile medii vor fi apropiate de valo
rile normale, iar în unele zone — 
puțin sub cele obișnuite. Pentru par
tea de răsărit a tării se prevăd ploi, 
caracteristice acestei perioade. în 
timp ce în celelalte zone regimul de 
precipitații va fi deficitar.

în săptămina 1—7 iunie, vremea 
se anunță relativ călduroasă, după 
care. între 8 și 12 iunie, cerul va 
deveni temporar noros și vor cădea 
averse locale, insotite de descărcări 
electrice. In zilele de 13—19 iunie 
se va răci ușor, cerul va fi schimbă
tor. îndeosebi in nordul tării. în pe
rioada 20—25 iunie vor fi înregistrate 
cele mai ridicate temperaturi din 
cursul lunii. în continuare vremea 
devenind instabilă, cu averse locale 
și. descărcări electrice.

(Agerpres) 
★

T,impul probabil pentru zilele de 
2, 3 și 4 iunie. In țară : Vreme re
lativ călduroasă, mai ales la înce
putul intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu innorări mai accentuate 
in vestul și nordul țării, unde vor 
cădea ploi locale, însoțite de des
cărcări electrice. In rest, ploi izo
late. Vintul va prezenta intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade, iar cele maxime între 17 
și 27 grade. In București : Vreme 
relativ călduroasă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 31 MAI 1974 :
EXTRAGEREA I : 88 66 48 45 58 

69 25 55 27.
EXTRAGEREA a Il-a : 71 9 19 8 

52 32 18 86 22.

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
993 703 Iei. 

nou centru universitar 
funcționează de, anul 
acesta la Soussa. în- 
vățămintul este gra
tuit In toate etapele 
sale, devenind astfel 
un bun al întregului 
popor.

Intre România și Tu
nisia H-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare pe multiple 
planuri. Ele au cu
noscut un puternic im
puls după vizita efec
tuată in tara noastră 
de președintele Habib 
Bourguiba si con
vorbirile avute cu 
președintele Nicolae 
Ceâușescu. Ca urmare 
a acordurilor stabilite 
Intre cele două țări, 
specialiști români in 
domeniul minier au 
pus anul acesta in 
valoare, în cooperare 
cu. specialiști tunisieni, 
un important zăcămint 
de fosfați la M’rata, 
in zona deșerticâ a 
tării. Promițătoare 
sint și perspectivele 
actuale ale colaborării 
româno-tunisiene in 
agricultură, construcții 
portuare etc.

Sint rezultate care 
atestă dorința ambelor 
popoare de a intensi
fica conlucrarea dintre 
ele. in interesul re
ciproc, al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

Mlrcea
S. IONESCU

citare ministrului afacerilor externe 
tunisian. Habib Chatti. cu prilejul Zi
lei naționale a Republicii Tunisiene.

partid și de -stat, urmărit! cu perse
verență și consecventă revoluționară 
Înfăptuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, condu
ceți cu energie și fermitate toate do
meniile vieții politice, economice |i 
sociale.

Plenara comitetului județean de 
partid a evidențiat, totodată, crește
rea răspunderii organizațiilor de 
partid, ’de masă și obștești, a insti
tuțiilor de stat in educarea comu
nistă a tineretului, în vederea sporirii 
contribuției acestuia la realizarea 
cincinalului înainte de termen, la 
înfăptuirea tuturor obiectivelor în
scrise in programul Partidului Co
munist Român de edificare a socia
lismului și comunismului in Ro
mânia.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

Ciștlgurlle revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. ‘în valoarea ciști- 
eurllor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectueazl 
prin sucursalele și filialele C.E.C.
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LA GENEVA A AVUT LOC IERI

Semnarea Acordului 
de dezangajare a forțelor 

siriene și israeliene
Excelenței Sale General HAFEZ AL-ASSAD

președintele Republicii Arabe Siriene
DAMASC

Doresc ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă ex
prim rele mat calde fc!.citări și înalta noastră satisfacție pentru semna
rea Acordului de dezangajare militară și de separare a forțelor armate 
ale Siriei și Israelului, care constituie un moment important al luptei 
pentru o pace dreaptă si trainică în Orientul Mijlociu.

Dăm o înaltă apreciere eforturilor stăruitoare pe care dumneavoas
tră personal le-ați depus pentru a realiza acest act pozitiv, realist, in 
c rc rdanțA cu interesele poporului sirian, ale păcii și înțelegerii în 
Orientul Mijlociu și in întreaga lume. In spiritul convorbirilor pe care 
le-am avut împreună la Damasc, al poziției statornice a țării mele, 
A rdul cie dezangajare militară și de separare a forțelor armate ale 
Siriei si Israelului constituie un început, un nou pas pe calea spre in
staurarea unei păci juste și durabile, care să asigure poporului sirian, 
celorlaite popoare din regiune posibilitatea de a-și concentra eforturile 
în direcția propășirii economice și sociale. Considerăm că trebuie acțio
nat în continuare pentru reglementarea politică definitivă a conflictului 
c.n Orientul Apropiat — in cadrul conferinței de la Geneva sub auspi
ce’? Organizației Națiunilor Unite — care să ducă la retragerea trupelor 
Israelului din teritoriile arabe ocupate, la recunoașterea suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune și în același timp 
la crearea condițiilor pentru ca poporul palestinean să-și hotărască sin
gur soarta corespunzător intereselor sale naționale.

După convingerea noastră, semnarea acestui acord deschide posibl- 
I '.âți reale pentru a se ajunge la întrunirea tuturor condițiilor de pace 
în Orientul Mijlociu. In ceea ce o privește. Republica Socialistă România 
va aduce, alături de celelalte popoare și state, contribuția activă la sta
tornicirea unui climat de pace și înțelegere în această regiune a lumii.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărirea de a milita mal 
departe pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, conlucrare și solida* 
ritate dintre țările și popoarele noastre, in interesul reciproc, în folosul 
cauzei păcii, colaborării și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialist® 

Rqmdnia

Ceremonia de la Palatul Națiunilor
GENEVA 31. Corespondență de la C. Vlad. In sala de conferințe a 

Palatului Națiunilor din Geneva a avut loc vineri ceremonia sem
nării Acordului de dezangajare a forțelor siriene șl israeliene, care 
prevede, in esență. încetarea imediată a focului intre cele două părți, 
separarea forțelor și efectuarea unui schimb complet de prizonieri (le 
război. Concomitent a fost semnat protocolul referitor la crearea for
ței de observatori ai O.N.U.

Ceremonia semnării, desfășurată 
sub președinția generalului Ensio 
Siilasvuo. comandantul trupelor 
O.N.U. din Orientul Apropiat, a avut 
loc in prezenta delegațiilor militare 
aie Siriei si Israelului, a reprezen
tantului secretarului general al 
O.N.U., a generalului Taha El Mag- 
doub, reprezentant al Egiptului in 
grupul de lucru militar creat in ca
drul Conferinței de pace de la Ge
neva asupra Orientului Apropiat, 
precum si a ambasadorilor Vladimir 
Vinogradov și Ellswort Bunker, ad- 
juncti ai șefilor delegațiilor U.R.S.S. 
*i S.U_A. la Conferința de la Geneva.

Din partea siriană, acordul și ce
lelalte documente au fost semnate 
de generalul Adnan Tavara. iar din 
partea israeliană de generalul Herzl 
Shaffir.

Luind cuvintul la deschiderea ce
remoniei, generalul Ensio Siilasvuo 
a subliniat importanța istorică a 
semnării acordului și și-a exprimat

convingerea că acesta ar putea să 
fie un pas important spre stabilirea 
unei ere noi, de încredere, justiție si 
pace in Orientul Apropiat

Pe de altă parte, la sediul Crucii 
Roșii Internaționale de la Geneva 
s-a confirmat că, in conformitate cu 
prevederile acordului semqat. primul 
schimb de prizonieri de război de
ținuți in Siria și Israel va avea loc 
in cursul zilei de simbătă.

★
După ceremonia semnării acordu

lui. a avut loc o scurtă ședință a 
grupului de lucru militar creat în 
cadrul Conferinței de pace asupra 
Orientului Apropiat și lărgit prin 
participarea reprezentanților sirieni. 
S-a stabilit ca prima reuniune de 
lucru a grupului — însărcinat cu 
trasarea precisă a liniilor de dezan
gajare pe o hartă detaliată și cu 
stabilirea unui plan pentru punerea 
în aplicare a separării forțelor — să 
eibă loc simbătă.

Un act constructiv, corespunzător intereselor păcii
Semnarea acordului dintre Siria 

si Israel cu privire 1a separarea 
forțelor lor militare a fost primită 
cu deosebită satisfacție de opinia 
publică din tara noastră, care, ală
turi de cercurile largi ale opiniei 
Dublice din intreAga lume. salută 
acest act ca un important eveni
ment pozitiv, un act realist, in 
concordantă cu interesele consolidă
rii păcii și stimulării procesului do 
destindere internațională.

După cum este cunoscut. Româ
nia a subliniat cu consecventă im
portanta măsurilor de separare și 
dezangajare a forțelor militare afla
te in conflict In acest sens, chiar 
în zilele cind războiul din toamna 
anului trecut se afla in plină des
fășurare. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat un mesaj con
ducătorilor de state și guverne pri
vind inițierea unor măsuri prin care 
să se pună capăt ostilităților 
și să se ajungă la o dezanga
jare militară, creindu-se o zonă de 
separare a forțelor armate. In a- 
celasi sens, declarația guvernului ro
mân din octombrie 1973 releva ne
cesitatea „stabilirii imediate a unei 
zone de senarare a armatelor afla
te in conflict" — zonă în care să 
fie trimiși observatori sau forțe de 
menținere a păcii ale O.N.U. con
stituite pe baza contingentelor oferi
te de statele membre ale organi
zației.

Succedînd Înțelegerii similare in
tervenite in luna ianuarie intre 
Egipt și Israel, acordul siriano-is- 
raelian face ca. după încetarea os
tilităților și incidentelor armate in 
zona Canalului Suez, să înceteze 
glasul tunurilor și să se restabileas
că liniștea și în această noua zonă ; 
punînd capăt ciocnirilor militare din 
ultimul timp, care generau riscul per
manent al unei reizbucniri a ostili
tăților pe scară largă, se poate apre
cia că aplicarea acordului va duce 
la reducerea tensiunii In zona 
conflictuală, la îmbunătățirea cli
matului politic, la crearea u- 
nor premise propice și deschiderea 
drumului spre noi progrese pe ca
lea edificării păcii și securității 
pentru toate popoarele din re
giune.

România consideră, ca și In cazul 
dezangajării și separării forțelor mi
litare in Sinai, că noul acord repre
zintă doar un prim pas — care tre
buie urmat, cit mai grabnic, de 
Biți noi pași pe calea spre instaura
rea unei păci juste si trainice, ba
zate pe legalitate și in conformitate 
cu interesele legitime ale tuturor 
popoarelor din această regiune.

Pornind de la faptul că men
ținerea stării de Încordare in 
Orientul Apropiat constituie un 
grav pericol nu numai pentru pacea 
din această zonă, ci și pentru. Eu
ropa. pentru Întreaga lume. tara 
noastră a militat cu hotărire. încă 
de la izbucnirea conflictului ar

mat. pentru soluționarea problemelor 
prin mijloace politice, corespunzător 
intereselor fundamentale ale po
poarelor respective, ale păcii și 
securității internaționale. Sint bi
necunoscute demersurile României, 
activitatea sa politico-diplomatică 
intensă pentru a se pune capăt os
tilităților și a se evita noi confrun
tări militare, evidențierea necesită
ții de a se acționa pentru solutio

narea conflictului pc baza re
zoluțiilor Consiliului de Securita
te. In repetate rînduri, în de
clarațiile și cuvintările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in documen
tele de partid și de stat, în comu
nicatele șl declarațiile comune sem
nate cu alte state a fost sub
liniată importanța tratativelor po
litice, consemnindu-se că asigu
rarea unei păci trainice in această 
regiune presupune retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocu

ACORDUL SIRIANO-ISRAELI AN 
DE DEZANGAJARE MILITARĂ

pate. asigurarea integrității și secu
rității. a dreptului la existentă li
beră si independentă a tuturor sta
telor din regiune, rezolvarea proble
mei poporului palestinean, respec- 
tindu-se dreptul său la autodetermi
nare.

Această poziție a fost cu cla
ritate definită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor In 
țări ale Orientului Apropiat — mo
mente de puternică afirmare a rela
țiilor de prietenie și solidaritate mili
tantă româno-arabe — al convorbi
rilor cu conducătorii statelor arabe 
și cu președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat. Astfel, 
cu ocazia vizitei în Siria, președin
tele României sublinia : „Este nece
sară intensificarea eforturilor pentru 
realizarea unei păci drepte și traini
ce în Orientul Apropiat. Aceasta pre
supune retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, crearea unor ase
menea condiții in care fiecare popor 
să aibă asigurate independența, su
veranitatea, integritatea sa terito
rială. Noi am salutat înțelegerea rea
lizată intre Egipt și Israel cu pri
vire Ia dezangajarea militară. Vedem 
In aceasta un început, un prim pas 
spre desfășurarea in continuare a 
luptei politice, a activității pentru 
retragerea Israelului din toate teri
toriile ocupate. Sperăm că se va 
ajunge la o înțelegere corespunză
toare și în ce privește Siria, Ia crea
rea condițiilor pentru eliberarea in 
cel mai scurt timp a teritoriilor si
riene ocupate".

Totodată, referindu-se la Însemnă

„Sînt necesare eforturi sporite 
pentru accelerarea lucrărilor

ÎNTREVEDERE A DELEGAȚIEI P. C. R. 
LA CONGRESUL AL X-LEA AL U. C. I.

Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa"

Intervenția țelului delegației române

GENEVA 31 (Agerpres). — Comi
tetul dc coordonare — forul dc con
ducere al celei de-a doua faze a 
Conferinței pentru securitate si coo
perare In Europa — a analizat sta
diul aciuai al negocierilor de la Ge
neva «i progresele realizate in elabo
rarea documentelor finale.

Prezcntind punctul dc vedere al 
tării noastre, șeful delegației române, 
ambasadorul Valentin Lipatti. a evi
dențiat rezultatele pozitive obținute 
pină in prezent in ceea ce privește 
definirea principiilor relațiilor din
tre state și a unor măsuri de apli
care a principiilor, n unor angaja
mente ferme și metode pentru dez
voltarea cooperării Industriale, teh- 
nico-ștlințifice, în domeniul mediu
lui înconjurător și în alte sectoare 
economice. In același timp, repre-

Președintele Kekkonen : Faza a treia - la nivelul cel 
mai înalt

HELSINKI 3î (Agerpres). — Refe- 
rindu-se, in cadrul unul discurs ra
diotelevizat, la lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
a apreciat ca fiind „de o mare im
portanță faptul că, în prezent,, con
ferința caută să definească mai exact 
principiile obligatorii, bazate pe 
dreptul internațional, care să regle
menteze relațiile interstatale, pentru 
a se realiza o cooperare Intre state 
fondată pe norme precise, contrac
tuale. El a exprimat Încrederea că 
faza a treia a conferinței, care ur
mează să aibă Ioc la Helsinki, va

întrunirea Consiliului 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — Joi seara s-a întrunit Con
siliul de Securitate al O.N.U. pentru 
a examina sarcinile ce decurg din 
acordul de dezangajare a forțelor si
riene și israeliene din zona înălți
milor Golan. Delegațiile au luat cu
noștință de acordul intervenit. în in
tervenția sa, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, după ce s-a 
declarat satisfăcut de încheierea 
acordului, a apreciat că acesta re
prezintă „un nou pas important pe 
calea reglementării juste și durabile 
b situației din Orientul Apropiat".

Declarația președintelui 
Anwar Sadat :

„Considerăm acordul dintre Si
ria și Israel ca un ai doilea pas 
pe calea unei păci durabile in O- 
rieniul Mijlociu. Deși nu este vorba 
decit de un acord militar pentru 
consolidarea Încetării focului, el este 
un pas important spre realizarea o- 
blectivelor arabe, care sînt : retrage
rea israeliană din toate teritoriile a- 
rabe ocupate și restabilirea dreptu
rilor legitime ale poporului palestl- 
nean“.

tatea unei reglementări juste a pro
blemei palestinene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu releva cu prilejul vizitei 
in Liban : „Pentru a se realiza o 
pace dreaptă și trainică trebuie solu
ționată și problema poporului pales
tinean. întotdeauna, România s-a 
pronunțat pentru dreptul poporului 
palestinean de a-și hotărî organiza
rea corespunzător intereselor sale. 
Desigur, este o problemă a poporu
lui palestinean să hotărască cum 
să-și organizeze viața viitoare. Dar, 
după părerea noastră, constituirea 
unui stat palestinean este o necesi
tate pentru ca acest popor să-și poa
tă duce o viață liberă, independentă 
și pentru o pace trainică in Orientul 
Apropiat".

Realizarea acordului de separare a 
forțelor militare ale Siriei și Israe
lului dă expresie năzuințelor tuturor 
popoarelor lumii, care și-au făcut 
auzit glasul, s-au pronunțat și se 

pronunță cu hotărire pentru stinge
rea tuturor focarelor conflictuale. în 
acest cadru se cuvine a fi relevată 
contribuția Uniunii Sovietice și a 
Statelor Unite ale Americii — vizitele 
făcute la Damasc de ministrul de 
externe A. Gromiko și suita de vi
zite întreprinse în capitalele Siriei și 
Israelului de secretarul de stat H. 
Kissinger facilitînd desfășurarea cu 
succes a tratativelor ce au precedat 
încheierea acordului.

La succesul acestor tratative un 
rol de seamă a avut poziția fermă a 
opiniei publice internaționale, a ma
jorității statelor europene și africane, 
care au militat pentru a se ajunge 
la un acord, spre a se deschide calea 
către o tezolvare definitivă a pro
blemelor din Orientul Apropiat. 
Acum, în condițiile nou create, mai 
mult ca oricind se impune necesita
tea de a se intensifica eforturile tu
turor statelor, ale tuturor popoarelor 
pentru a se ajunge la o pace trainică 
In Orientul Apropiat, în conformitate 
cu drepturile legitime ale popoarelor 
din această zonă, cu normele legali
tății internaționale.

Incununind rodnic o laborioa
să activitate diplomatică, inche- 
lerea noului acord dovedește, o 
dată în plus, justețea poziției 
statornice a României care a subli
niat cu consecvență că reglementarea 
conflictului din Orientul Apropiat nu 
poate fi realizată prin forță armată 
sau prin amenințarea cu forța, prin 
lntețirea cursei înarmărilor, ci nu
mai pe cale politică, prin metoda 
tratativelor, urmărindu-se instaura
rea, între statele din regiune, a unor 
raporturi noi, de încredere și bună 

tentantul român a relevat faptul că, 
în alte probleme care fac obiectul lu
crărilor conferinței — cum sînt n«- 
pcctcle militare alo securității, coo
perarea culturală și dezvoltarea con
tactelor umane — s-au înregistrat 
rămlncri In urmă în procesul de re
dactare. Șeful delegației române a 
ndresat un apel tuturor delegațiilor 
cerindu-le să depună eforturi. In 
spirit dc Înțelegere mutuală si de 
colaborare, pentru depășirea dificul
tăților actuale șl găsirea dc soluții 
constructive, acceptabile tuturor. El 
a arătat, de asemenea, că este ne
cesar să se asigure pregătirea șl or
ganizarea, în timp optim, a celei de-a 
treia faze a conferinței, care să con
sacre. la nivelul cel mai înalt, an
gajamentele elaborate.

începe în viitorul apropiat, apreciind 
ca necesară desfășurarea acestei faze 
la nivelul șefilor de stat.

încheierea primei runde de convorbiri 
între Portugalia și Guineea-Bissau

LONDRA 31. — Corespondentul
Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : Vineri seara s-a încheiat la 
Londra prima rundă a negocierilor 
directe între delegația guvernului 
portughez, condusă de ministrul de 
externe Mario Soares, și delegația 
Comitetului ' Executiv de luptă al 
Partidului African al Independenței 
din Guineea Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.), condusă de 
Pedro Pires, ministrul adjunct al 
apărării în Guvernul Republicii Gui- 
neea-Bisssau, consacrate examinării 
modalităților de încetare a focului.
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agențiile de presă transmit:
Delegația de activiști ai 

P.C.R., condusâ de Ioachlm Moga, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., aflată intr-o 
vizită în schimb de experiență In 
R. D. Germană, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., a fost primită, vineri, da 
Werner Jarowinsky, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G. La convorbire, 
desfășurată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a fost prezent Vasile 
Vlad, ambasadorul României în 
R.D.G.

vecinătate, încit popoarele respective 
să-și poată angaja eforturile in di
recția dezvoltării economico-sociale, 
făuririi unei vieți mereu mai pros
pere.

Este evident că In Orientul Apro
piat, prin realizarea celui de-al doi
lea acord de dezangajare — intre 
Siria și Israel — se instaurează o 
atmosferă mai favorabilă abordării 
problemelor de fond, dezvoltării 
procesului de înaintare progresivă 
spre instaurarea unei păci durabile. 
Desigur, acestea sint probleme com
plexe. cu nu puține implicații și di
ficultăți — dar însăși experiența 
realizării acestor prime acorduri de
monstrează elocvent că atunci cind 
se manifestă realism și spirit con
structiv. de receptivitate fată de ce
rințele majore ale păcii, crin e- 
forturi perseverente se poate ajunge 
la soluții general acceptabile.

în această privință, un rol de cca 
mai mare Importanță este menită 
să îndeplinească Organizația Națiu
nilor Unite. România a considerat 
și consideră că O.N.U. poate și tre
buie să aducă o contribuție mai ac
tivă, să acorde un sprijin mai ho- 
tărit pentru găsirea unor soluții 
echitabile problemelor Orientului A- 
propiat, corespunzător intereselor 
tuturor popoarelor din această re
giune, intereselor generale ale pă
cii. In acest sens, țara noastră acor
dă o mare importanță conferinței de 
la Geneva consacrată situației din 
Orientul Apropiat, ale cărei lucrări 
se desfășoară sub egida Națiunilor 
Unite. Se impune cu necesitate ca la 
această conferință, în vederea des
fășurării ei cit mai rodnice și mai 
eficiente, pe lingă statele direct im
plicate și reprezentanții Organizației 
pentru eliberarea Palestinei să par
ticipe și alte țări, Îndeosebi din Eu
ropa și Africa, ce pot să aducă o 
contribuție utilă la soluționarea pro
blemelor. -

In momentul actual, important 
este ca „breșele Înțelegerii și pă
cii" să se lărgească, făcind loc spi
ritului nou, de conlucrare și încrede
re. să se depună eforturi perseve
rente pentru creșterea rolului și efi
cienței O.N.U. In rezolvarea acestei 
probleme, să se manifeste In conti
nuare realism și receptivitate pentru 
desfășurarea constructivă a negocie
rilor In problemele fundamentale 
care privesc pacea în Orientul Apro
piat, să se canalizeze toate energiile 
In direcția eliminării piedicilor, 
obstacolelor șl animozităților, a gă
sirii de soluții echitabile.

Ca și pină acum, România este 
hotărîtă să sprijine orice acțiune po
zitivă, să manifeste inițiative și să 
realizeze un permanent aport con
structiv, să facă tot ce depinde de ea 
pentru a contribui la instaurarea 
unei păci juste șl durabile în Orien
tul Apropiat, potrivit aspirațiilor 
popoarelor din această regiune, inte
reselor păcii și securității în lumea 
întreagă.

Dumitra ȚINU

BELGRAD 31 (Corespondentă de 
In S. Morcovescu) — Tovarășul Iile 
Verdeț, membru al Comitetului E- 
xccutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a condus delegația Partidului 
Comunist Român la Congresul al X- 
lea al Uniunii Comuniștilor din, Iu
goslavia. a avut, vineri, o întreve
dere cu lure Bilicl, secretar In Co
mitetul Executiv al Prezidiului Co
mitetului Central al U.C.I. La con
vorbiri au participat membrii dele-

VIENA

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-austriece

VIENA 31 (Agerpres). — La Vicna 
au avut loc lucrările celei de-a treia 
Sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-austriece de coope
rare economică, industrială și tehni
că. A fost examinat stadiul actual 
al schimburilor comerciale bilaterale, 
al cooperării industriale economice și 
tehnice, precum $1 perspectivele de 
dezvoltare ale acestora.

Cu prilejul sesiunii au fost înche
iate acorduri-cadru pentru finali
zarea unui număr de acțiuni de coo
perare în domeniile construcțiilor de

La sfîrșitul convorbirilor a fost dat 
publicității un comunicat comun în 
care se menționează că „după o serie 
de mai multe întîlniri de lucru, care 
au început la Londra, la 25 mai, cele 
două delegații au efectuat un larg 
schimb de vederi, într-o atmosferă 
sinceră și cordială. Avind în vedere 
importanța și complexitatea proble
melor, care au fost deja abordate, 
cele două delegații au considerat ne
cesar să consulte organismele pe care 
ele le reprezintă.

S-a hotărît să fie reluate convor
birile la 8 iunie, la Londra".

Al X-lea Congres al Parti
dului Muncii din Elveția 
urmează să înceapă la 1 iunie, la 
Basel. In cadrul pregătirilor pentru 
congres, in organizațiile cantonale, 
orășenești și comunale ale partidu
lui au avut loc dezbateri pe mar- / 
ginea tezelor Comitetului Central, 
care definesc scopurile și sarcinile 
activității politice a Partidului Mun
cii din Elveția in etapa actuală.

Președintele Richard 
NiXOn va 60S* *n vlzit^ oficială In
Uniunea Sovietică la 27 iunie — 
anunță agenția T.A.S.S.

H. Schmidt Ia Paris. Cnn- 
celarul R. F. Germania urmează să 
aibă convorbiri cu președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing, in cen
trul cărora figurează probleme pri
vind relațiile franco—vest-germane 
și importante probleme economice și 
financiare ale Pieței comune.

Sesiunea Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii, 
prilejuită de împlinirea a 25 de ani 
de la primul congres al acestei or
ganizații mondiale, a luat sfirșit la 
Paris. Delegații au adoptat, in una
nimitate, o declarație finală, care 
cheamă toate forțele păcii din lume 
să depună eforturi pentru a face din 
cursul nou spre destindere un pro
ces ireversibil.

Delegațiile militare ale 
R. D. Vietnam și G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de 
Sud in Comisia mixtă militară 
cvadripartită au dat publicității de
clarații în care își anunță hotărirea 
de a-și suspenda participarea Ia 
sesiunile comisiei, în semn de pro
test față de politica dusă de Admi
nistrația saigoneză și S.U.A., de 
continuă violare a prevederilor A- 
cordului de la Paris.

In Irlanda de Nord cursuI 
vieții se normalizează. S-a reluat a- 
provizlonarea cu electricitate, gaz șl 
combustibil. Pe de altă parte, tru
pele britanice au efectuat ieri o 
percheziție de mari proporții în zona 
catolică a orașului Belfast în vederea 
prevenirii organizării unor noi acte 
teroriste. Intr-un bar din Belfast a 
fost arestat Rocky Magee, unul din 
cei șase șefi principali ai I.R.A. (Ar
mata Republicană Irlandeză).

Guvernele R. D. Germa
ne și Noii Zeelande au con- 
venit să stabilească, Incepînd de la 
31 mai, relații diplomatice.

,,E1 Moudjahid' : De ce 
a fost ales Bucureștiul 

sediu al Conferinței 
mondiale a populației
ALGER 31 — Ziarul al-

gerian „El Moudjahid" publi
că un articol intitulat „Bucu
rești — sediul apropiatei Con
ferințe mondiale a populației", 
in care scrie : „Alegerea Româ
niei pentru a găzdui viitoarea 
conferință mondială se datoreș- 
te, intre altele, faptului că aceas
tă țară duce o politică demografi
că foarte activă, complexă, ca
racterizată prin măsuri de re
ducere a mortalității, de stimu
lare a natalității și de consoli
dare a familiei, de dezvoltare 
urbană si de planificare terito
rială a structurilor economice șl 
sociale ale populației".

Rației — Iulian Ploștlnaru. prim-BC- 
cretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R.. Dumitru Turcuș, 
adjunct dc șef de secție la C.C. al 
P.C.R., precum și ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Vasile Sandru.

în cursul convorbirii, desfășurate 
Intr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea in continuare a re
lațiilor bilaterale de prietenie și co
laborare frățească. Iure Bilicl a o- 
fcrlt o masă In cinstea delegației, 

mașini, metalurgiei, petrochimiei și 
industriei textile. Au fost examina
te, de asemenea, proiectele unor 
acorduri guvernamentale care să asi
gure dezvoltarea șl lărgirea continuă 
a relațiilor româno-austriece.

La încheierea lucrărilor sesiunii a 
fost semnat un protocol de către 
președinții părților română și aus
triacă In comisie — loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, și Josef Starlbacher, 
ministru federal al comerțului, me
seriilor și industriei.

PORTUGALIA

Constituirea 
Consiliului de Stat
LISABONA 31 (Agerpres,. — La 

Lisabona s-a anuntat constituirea 
Consiliului de Stat, din care fac par
te șapte generali membri ai Juntei 
salvării naționale, șapte ofițeri din 
Comitetul Politic al Mișcării forțelor 
armate și șapte „cetățeni cu merite 
recunoscute" — informează agenția 
France Presse.

Consiliul de Stat va avea drept 
principală sarcină aprobarea decre
telor luate de guvernul provizoriu.

La Brescia au avut loc 
funeraliile celor țase persoane 
ucise in urma atentatului fascist 
comis marți, cu prilejul unei mani
festații populare antifasciste. Au 
participat peste 500 000 de persoane, 
în frunte cu președintele Republicii 
Italiene, Giovanni Leone, primul 
ministru, Mariano Rumor, secretarul 
general al Partidului Comunist Ita
lian, Enrico Berlinguer, și secretarul 
general al Partidului Socialist Ita
lian, Francesco de Martino.

Expoziție economică 
românească la Tokio

TOKIO 31 (Corespondență de 
la Palii Diaconu). — La Tokio 
a fost deschisă, vineri. în sala 
„Jetro" — „Organizația japone
ză pentru promovarea comerțu
lui exterior" — o expoziție ro
mânească organizată de „Jetro" 
în colaborare cu 12 întreprinderi 
de comerț exterior din țara 
noastră, care prezintă produse 
ale industriei ușoare și indus
triei alimentare, precum și ar
ticole de artizanat. Cu prilejul 
inaugurării, președintele „Jetro", 
Klchlhei Hara, a relevat posibi
litățile de dezvoltare a relații
lor economice dintre Japonia și 
România.

Congresul U.P.U. La Lau- 
șanne s-au încheiat dezbaterile ge
nerale ale celui de-al XVII-lea Con
gres al Uniunii Poștale Universale 
(U.P.U.). în unanimitate, congresul 
e-a pronunțat pentru primirea în 
rindul membrilor U.P.U. a R.P.D. 
Coreene. De asemenea, Republica 
Guineea-Blssau a fost admisă în or
ganizație,, iar mișcările de eliberare 
națională au fost invitate ca obser
vatori.

In comunicatul comun 
chino-malayezian cu Prlvi* 
re la vizita în R.P. Chineză a primu
lui ministru al Malayeziei, Tun Abdul 
Razak, se relevă că Malayezia și 
China au decis să se recunoască re
ciproc șl să stabilească relații diplo
matice cu începere de la 31 mai.

Prețul cotidienelor Ita
liene crește cu 50 de lire, 
Incepînd de azi, ajungînd, astfel, la 
150 de lire. Noua sporire a prețurilor 
cotidianelor este a doua înregistrată 
în Italia în acest an.

Noul cabinet tailandez. 
Premierul Tailandei, Sanya Tham- 
masak a prezentat, vineri, regelui 
Bhumibol lista noului guvern al ță
rii. Potrivit declarației făcute de 
premier, este vorba de primul gu
vern tailandez din ultimii 42 de ani 
In care nu figurează militari.

Egiptul și Statele Unite 
au hotărit crearea unei Comisii co
mune. avind misiunea de a exami
na problemele cooperării dintre cele 
două țări.

0 nouă ședință ’ comisiei 
de frontieră a R.F. Germania șl R.D. 
Germane, care a audiat un raport 
privind precizarea traseului frontie
rei in zona fluviului Elba și in alte 
zone, a avut loc la Gdttingen.

Dl PRETUTINDENI
• ANTILOPELE-AGRI- 

CULTORI Majoritatea ma
rilor icrblvore sălbatice, mal 
ales antilopele, par să fi rezis
tat mai bine decit animalele 
domestice secetei din Sahel — 
scrie revista franceză „Science 
et vie". Și aceasta pentru că ele 
practică/ in felul lor... agricul
tura. Diferita specii, cum ar fi 
nntilopa-sullță și cea cu coarne 
lungi in formă de liră, au putut 
supraviețui lnlr-un mediu vege
tal sărăcit pentru că au știut 
Eă-șl aleagă și să „întrețină" 
pășunile lor cu un dlscernămint 
care a trezit admirația specia
liștilor. S-a constatat câ an
tilopele se ating doar dc plante 
ajunse la un anumit nivel de 
dezvoltare, șl nu consumă de
cit părțile terminale, unde se 
desfășoară procesul de diviziu
ne al celulelor active. Intr-un 
cuvint, consumă maximum de 
proteine fără a face stricăciuni, 
dimpotrivă chiar, păstrind in
tacte resursele vegetale.

• HARTA GEOLOGI
CA A R. D. VIETNAM. 
Odată cu revenirea păcii, co
misia pentru întocmirea primei 
hărți geologice a R.D. Vietnam, 
constituită in 1959, și-a reluat 
lucrările. Geologii iși propun 
să determine amplasarea exactă 
a strlmtorilor și mărilor, să de
finească configurația fundului 
oceanului. Cercetările respecting 
au dus la descoperirea unor fi
loane de minereuri de apatitâ, 
lungi de zeci de kilometri. S-a 
constatat, de asemenea, că sub
solul ascunde importante zăcă
minte de minereuri, de staniu și 
de wolfram.

• „HUGO CEL NE
GRU" Șl RADIOLOGIA. 
Pentru a proteja mai bine per
sonalul medical împotriva ra
diațiilor de dispersie, la Insti
tutul de protecție contra radia
țiilor din Munehen (R.F.G.) 
s-au efectuat o serie de expe
riențe. Rolul riscant de „figu
rant" a fost încredințat lui 
„Hugo cel negru" — o păpușă 
înzestrată cu schelet și repro
duceri ale tuturor organelor 
mai importante ale omului, 
confecționate din materiale 
care prezintă aproape aceleași 
proprietăți de reflecție a radia
țiilor ca și țesuturile umane. 
Pe suprafața „corpului" i-au 
fost instalate minuscule palpa- 
toare de măsurare. Intrucit in 
urma experiențelor, al căror 
erou a fost Hugo, s-a constatat 
că măsurile de protecție exis
tente nu sint suficiente, in pre
zent la institutul amintit se ex
perimentează diferite metode 
de placare a pereților cu mate
riale care să reducă cimpul de 
dispersie a radiațiilor.

• CĂLĂTORIE IN AN
TICHITATE. O expediție 
științifică mongolă a descoperit 
la Prihubsguljie un șir de 
blocuri de piatră pe care se află 
incrustate chipuri de oameni, 
ceea ce demonstrează înaltul 
nivel artistic al vechilor no
mazi din Mongolia.

Concentrîndu-și lucrările in 
împrejurimile orașului Ulan- 
fiom, expediția a dat, totodată, 
la iveală, o necropolă care da
tează din mileniul I î.e.n. Des
coperirea apare neobișnuită, in
trucit obiectele găsite, j/ase bo
gat ornamentate, ustensile din 
bronz, os. cuțite, pumnale, cen
turi, dovedesc răspîndirea și pe 
aceste meleaguri a culturii sci
te, ceea ce modifică datele isto
rice cunoscute pină acum.

• NIMIC NU E IMPO
SIBIL. De șapte ori la rind, 
David Hartman a fost respins 
la concursul de admitere in în- 
vățămîntul superior medical, 
susținut la diverse institute djn 
S.U.A. Aparent, nimic neobiș
nuit. Doar că motivul nu-1 
constituia insuficiența cunoștin
țelor candidatului, ci faptul că 
era... orb — și a fi doctor, in 
asemenea condiții, era conside
rat practic imposibil. A opta 
oară, o comisie special întru
nită, apreciind tocmai deo
sebita pregătire a lui Hart
man, i-a permis acestuia să 
devină student la Institu
tul de medicină al Uni
versității din Philadelphia. 
Hartman învață cu ajutorul 
magnetofonului. Cunoștințele a- 
natomice practice le-a căpătat 
slujindu-se de pipăit. Dezvol- 
tîndu-șl foarte mult auzul, a 
devenit un adevărat specialist 
al stetoscopului. A învățat 
chiar, tot prin pipăit, să efec
tueze o traheotomie — inter
venție chirurgicală în regiunea 
gîtulul. Dat fiind handicapul pe 
care îl prezintă, Hartman soco
tește că ramura medicală opti
mă pentru el ar fi psihiatria,

• LASERUL ANTICI
PEAZĂ CUTREMURELE. 
Oamenii de știință de la Insti
tutul complex de cercetări ști
ințifice din Sahalin și Institutul 
de fizică a Pămîntului din ca
drul Academiei de Științe a
U.R.S.S. au efectuat primele 
cercetări ale scoarței terestre 
cu ajutorul unui dispozitiv cu 
laser. Aceste cercetări au avut 
loc în Pamir și Kamciatka, 
zone cu un înalt grad de seis
micitate. Aparatajul perfecțio
nat permite să se înregistreze 
cu o mare precizie cele mai 
neînsemnate deplasări tectonice, 
ceea ce creează premise pentru 
depistarea anomaliilor scoarței 
Pămîntului, prevestitoare ale 
marilor cutremure. Pentru efec
tuarea de observații, pe insula 
Șikotan, unde se află un labo
rator hidrofizic, s-a montat o 
instalație laser, iar pe marii 
vulcani de pe insula Kunașlr 
și Iturup s-au instalat reflec
toare speciale.
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