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0 IDEE MAJORĂ EVIDENȚIATĂ DE RECENTA VIZITĂ

DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

înalta responsahilitate a organizațiilor 
de partid în conducerea si controlul

Recenta vizită ■ tovarășului 
Nicolae Ceausescu in județele Dolj. 
Gori Si Olt a ilustrat încă o dată, 
cu o c’f'osebltă pregnantă, caracterul 
deosebit de fructuos al acestui stil 
de conducere concretă, profund de
mocratic, propriu secretarului gene
ral al partidului. Ca in atitea alte 
prilejuri asemănătoare. au fost 
vizitate numeroase obiective pro
ductive. au fost examinate la 
f’.ta Jocului. împreună cu cadrele 
de conducere și specialiștii. cu 
muncitorii, principalele probleme 
care confruntă unitățile respective, 
precizindu-se măsurile și căile de 
acțiune pentru înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor mo
bilizatoare puse de partid. De la 
soluționarea problemelor privind 
amplasarea unei mari turnătorii la 
Craiova și profilarea uzinei „7 No
iembrie" din Craiova pe produc
ția de tractoare, valorificarea re
zervelor de lignit din bazinul 
Motrului si folosirea superioară a 
spatiilor si capacităților produc
tive ori intensificarea ritmu
lui d? asimilare a unor uti
li-io modeme, precum ți numeroa
sa alte concluzii, sarcini, indicații 
si recomandări — toate ilustrea
ză cu putere caracterul labo
rios. de lucru, al vizitei. C3re a cris
talizat pentru comuniștii. pentru 
toti oamenii muncii din Județele 
vizitate un cuprinzător program

FAPTE
SI 

LEGENDĂ
Festivalul dramaturgiei ro- 

*Tv.âncșii intimpină cele două 
mari sărbători ale anului cu un 
evident spor cantitativ : pe de 
o parte lucrările dramatice in
spirate de actualitatea imediată 
precumpănesc in repertoriile 
teatrelor noastre de proză, vi
zionate de un public fidel, nu 
o dată entuziast. Pe de altă par
te. ultimele trei decenii de cul
tură socialistă au educat o ma
să de spectatori care văd in 
teatru mai mult decit un mij
loc de amuzament : o înaltă 
ș:oală a caracterelor, o tribună 
inspirată, de la Înălțimea căreia

însemnări de
Aurel BARANGA

»e dezbat problemele acute ale 
contemporaneității.

O prospecție tematică, mai 
aproape de o apreciere calita
tivă, arată că dramaturgia ori
ginală se desfășoară pe o arie 
ce atacă medii diferite, ilustrind 
viața morală a diverse catego
rii sociale, surprinse in proble
matica lor specifică. Scriitorii 
noștri de teatru cultivă toate 
genurile și speciile dramatice, 
cu predilecție comedia. înclina
ția .și are explicația in tradi
țiile noastre literare glorioase 
ș. in preferințele, nu odată măr
turisite, aie spectatorilor. Ulti
ma stagiune, îndeosebi, a mar
cat citeva debuturi tinere, cu 
totul tăgăduitoare. S-a Înregis
trat deci, și in această direcție, 
un important progres, în măsu
ra in care direcțiile teatrelor nu 
mai mizează exclusiv pe nume 
consacrate, ci acordă un îndri
tuit gir anticipat dramaturgilor 
debutanțL

Toate aceste certe succese — 
și pe care festivalul nostru le 
va ilustra, cred, in mod eloc
vent — nu pot anihila o scrie 
de certe deficiențe cite mai apa
să asupra scrisului nostru dra
matic. Fiindcă, iată, listei însăși 
de titluri, cite s-au prezentat la 
prima fază a festivalului, la 
scara preselecției, arată că ma
rile lucrări ilustrind temele ma
jore ale ceasului de față se lasă 
Încă așteptate. Ne îndărătnicim 
să credem că fiecare epocă are 
tematica ei fundamentală, re
prezentativă, elocventă și dra
matică, alături de care gravitea-

(Contlnuare în pag. a IV-a)

de activitate, in vederea îndeplini
rii cincinalului inainte de termen, 
realizării optime a obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lca șl 
de Conferința Națională ale P.C.R.

portante nu numai pe plan local, 
pentru secția, fabrica sau județul 
respectiv, cl se reliefează și con
cluzii de marc însemnătate pe plan 
national, se evidențiază invă-

„Avem un activ de partid numeros, avem cadre bune 
de partid. Cu un asemenea activ de partid poți sâ re- 
zolvi orice probleme ! lată de ce insist asupra necesității 
de a so acorda mai multă atenție folosirii activului de 
partid în toate domeniile de activitate, atragerii cadrelor 
noastre de partid din toate sectoarele la soluționarea 
problemelor complexe care se ivesc continuu. Avem ca
dre de ingineri, de muncitori calificați, de profesori din 
invăjămintul superior, învățători, egronomi, cooperatori, 
militari. Unind toate aceste forțe, putem realmente solu
ționa toate problemele".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea la întâlnirea cu activul de partid 

din județul Dolj).

Așa cum. pe bună dreptate, s-a 
mai subliniat, cu prilejul vizitelor 
de lucru ale secretarului general 
al partidului se dezbat și se soluțio
nează probleme deosebit de im-

țăminte de valoare generală, cu 
sferă de aplicabilitate la scara 
întregii țări. Practic, nu există in 
țară colective de muncă, indiferent 
de ramură sau domeniu, care 6ă

Pe șantierul termocentralei București-Vest din Capitalâ

„BUTURUGA MICĂ"
IN SERVICIILE PUBLICE

Generahl spaniol Manuel Diez-Alegria Gutierrez

Primul gind al omului 
care suferă de pe urma 
unei solicitări neonorate 
bine și la timp e să-l 
judece aspru pe funcțio
narul de îa ghișeu, să-l 
acuze de lipsă de bună
voință, de pricepere. Fi
res* e, sint in sectorul 
serviciilor publice și lu
crători a căror pregătire 
profesională și chiar so
licitudine lesă de dorit. 
Dar, cum știm, marea 
lor majoritate muncesc 
cu pasiune. iși fac con
știincios datoria.

D^r cetățeanul nu cu- 
noaș'e Interiorul institu
ției la care a apelat, fe
lul in care ea este orga
nizată ; de aceea 11 vede 
mai totdeauna vinovat 
direct pe omul cu care a 
intrat in relație. Cetățea
nul n-are de unde să 
5 le d? ce — in gară, 
d" pildă — la o casă de 
bilete e îmbulzeală mare, 
in timp ce la celelalte 
nu sint solicitant!, sau 
de ce in unele magazine 
sint vînzători care abia 
prididesc cu desfacerea

V_____________

mărfurilor, iar alții stau 
rezemați cu coatele de 
tejghele. Am putea înși
rui multe exemple de 
acest fel. Dar noi nu 
ne-am propus să anali
zăm in amănunt activi

Fapte, în aparență mărunte, care pun 
în evidență necesitatea unei mai atente 
preocupări pentru detaliu, pentru ordine, 
în fiecare verigă a acestui important 

sector social

tatea la ghișeele unei 
instituții sau ale alteia. 
Dorim să subliniem că 
un funcționar public oa
recare, oriei t ar fi el bi
nevoitor. pătruns de spi
ritul solicitudinii, nu 
poate fi întocmai pe pla
cul publicului d.acă Insti
tuția sau Întreprinderea 
la care lucrează nu e ea 

nu albă multe de Învățat pentru 
prppria activitate din discuțiile |i 
concluziile prilejuite de vizită.

In această privință, una din idei
le majore reliefate este necesita
tea întăririi rolului conducător al 
organizațiilor de partid, perfecțio
nării formelor și metodelor de 
exercitare a acestui rol, a funcțiu
nii lor de îndrumare și control. 
Comuniștii, organizația de partid 
poartă in primul rînd răspunderea 
Îndeplinirii stricte a sarcinilor de 
plan, asigurării unei ordini desă- 
virsite in procesul de producție, 
instaurării unei înalte discipline și 
corectitudini în fiecare unitate 
productivă — iată. Încă o dată, pu
ternic afirmată „concluzia conclu
ziilor" analizelor întreprinse de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu.

Se cuvin a fi evocate, in acest 
context, faptele petrecute la în
treprinderea „Eleetroputere" — 
Craiova și Fabrica de celule elec
trice — Băilești, fante criticate cu 
severitatea cuvenită de secretarul 
general al partidului-âtit In discu
țiile de pe teren, din cadrul vizi
tei. cit si In cuvintarea rostită la 
srdinta cu activul de partid al ju
dețului Dolj. Astfel, după cum s-a 
arătat, unele cadre de conducere 
de la respectivele întreprinderi.
(Continuare in pag. a III-a)

A apărut în broșură :

Sub auspiciile înțelegerii 
și cooperării internaționale 

Vizita tovarășului
NICOLAE 

CEAUȘESCU, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România, in Libia, 
Liban, Siria și Irak 
(12-21 FEBRUARIE 1979)

Editura politică

Însăși organizată perfect, 
adaptată și adaptabila 
in permanență la cerin
țele cetățeanului.

Cum se știe, tocmai pen
tru a răspunde acestor 
cerințe au fost luate, in

ultimii ani. numeroase 
măsuri. Un exemplu 
foarte bun (și recent) ni-1 
oferă consiliile populare 
județene și orăș-'neșli. E 
vorba d? alcătuirea pro
gramului instituțiilor pu- 
b'ice locale in funcție de 
programul de lucru al 
cetățeanului. Mai mult : 
unele instituții lucrează

permanent cu ușile des
chise ; au fost înmulțite 
orele de audiență ; la 
serviciile de spațiu loca
tiv și La secțiile finan
ciare s-a renunțat La 
multe formalități inutile. 
Asemenea exemple sint. 
Intr-adevăr, numeroase. 
Dar cerințele publicului 
sint mereu altele, 6e 
schimbă în funcție de 
noile realități. Prin în
săși titulatura lor, prin 
menirea lor. instituțiile 
publice trebuie deci să 
se adapteze permanent 
la cerințele și nevoile 
publicului. Pentru a de
monstra că nu peste tot 
este înțeleasă această 
necesitate, vom mai cita 
citeva exemple, evident 
fără pretenția de a ana
liza pină in amănunt 
serviciile publice respec
tive.

Gh. GRAURE
(Continuare 
in pag. a Il-a)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele consiliului de administrație 
al corporației „Manufacturers Hanover Trust 

Company", Gabriel Hauge

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, a primit, simbătă dimi
neața, pe Gabriel Hauge, președin
tele consiliului de administrație al 
corporației „Manufacturers Hanover 
Trust Company", președintele părții 
americane în Consiliul economic ro- 
mâno-american pentru promovarea 
relațiilor economice.

La primire a luat parte Vasile

Reprezentanții părții americane la lucrările 
primei sesiuni a Consiliului româno-american 

pentru promovarea relațiilor economice

Președintele Republicii’ Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătă 1 iunie, pe repre
zentanții părții americane la lucră
rile primei sesiuni a Consiliului ro
mâno-american pentru promovarea 
relațiilor economice.

La întrevedere au participat tova
rășii Manea Mănescu. prim-ministru 
al guvernului, Emil Drăgănescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ion Pâțan, 
Gheorghe Oprea, viceprim-miniștri, 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui republicii. Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii. Mi
hail Florescu. ministrul industriei 
chimice, Vasile Voloșeniuc, președin
tele Băncii Române de Comerț Exte
rior, Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie.

A fost de față Harry G. Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București.

Salutind cordial pe reprezentanții 
părții americane la prima sesiune a 
consiliului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat satisfacția 
pentru începutul bun al activității 
Consiliului româno-american pentru 
promovarea relațiilor economice.

în timpul convorbirii, președintele 
părții americane în consiliu. Gabriel 
Hauge, a exprimat, in numele celor

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, simbătă, 
la Snagov, pe generalul locotenent 
Manuel Diez-Alegria .Gutierrez, 

Pungan, consilier al președintelui 
republicii.

Oaspetele a fost însoțit de Harry 
G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. 
la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire in cadrul căreia au fost a- 
bordate probleme ale colaborării și 
cooperării economice și in domeniul 
financiar-bancar româno-americane 
fi au fost analizate modalități de 

prezenți, întreaga recunoștință pen
tru primirea acordată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că in
teresul personal manifestat de șeful 
statului român conferă o semnifica
ție de inalt nivel primei sesiuni a 
organismului de promovare a rela
țiilor economice Intre Statele Unite 
și România.

Gabriel Hauge a relevat, totodată, 
caracterul fructuos al lucrărilor Con
siliului româno-american, asigurind 
că protocolul care va consemna re
zultatele intilnirii de la București 
reprezintă nu numai o declarație de 
bune intenții, ci un angajament ferm 
de a Identifica noi căi in vederea 
progresului relațiilor economice intre 
cele două țări.

La rindul ăău, Charles H. Smith, 
președintele consiliului de adminis
trație al Camerei de Comerț a 
S.U.A., a subliniat că membrii aces
tei prestigioase instituții, care a ju
cat un rol in edificarea unor relații 
economice mai bune intre cele două 
țări, iși amintesc cu plăcere de vizi
ta pe care șeful statului român a 
făcut-o la Washington și sint onorați 
că in prezența sa a fost semnat 
acordul care a dus la crearea Consi
liului româno-american.

membru al Academiei de științe mo
rale și politice spaniole, cu soția, 
doamna Concepcion Frax de Diez- 
Alegria, care au efectuat o vizită tu
ristică in tara noastră.

La întrevedere a fost de față Mlh- 

dezvoltare a acestor relații. S-a sub
liniat că sucursala din București a 
Băncii americane „Manufacturers 
Hanover Trust Company", recent 
inaugurată, creează bune posibilități 
pentru promovarea unor acțiuni de 
colaborare reciproc avantajoase in
tre organizații economice din Româ
nia și companii din S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

In numele primarului orașului său, 
Cleveland, el a exprimat președin
telui Nicolae Ceaușescu puternicele 
sentimente ale căldurii șl afecțiunii 
locuitorilor, in mijlocul cărora șeful 
statului român s-a aflat ca oaspete 
de onoare, cu prilejul vizitei in 
S.U.A.

In cadrul Întrevederii, conducăto
rii unor companii americane repre
zentate în Consiliul româno-ameri
can —. Robert D. Royer, președintele 
,.Pfizer Inti", Roy C. Hackley jr., 
vicepreședinte al „Intl Continental 
Oii", Hoboy Amay, președintele ,.A- 
merican Metal Climax". G. W. Fin
cher, vicepreședinte al „General 
Tire Inti". Mark Shepherd jr., pre
ședintele „Texas Instruments". John 
O. Logan, președintele „Universal 
Oil Products", Georges R. Potter, vi
cepreședinte al „Singer Company", 
și Bruce Torell, președintele „Pratt 
and Whitney Aircraft" — au dat o a- 
preciere deosebită modului cum se 
desfășoară relațiile economice dintre 
societățile lor și întreprinderile ro
mânești. In contextul evidențierii 
interesului deosebit • manifestat da 
companiile americane pentru extin
derea și adincirea legăturilor eco-

(Continuare în pag. a V-a)

nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de știinte sociale și politice.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au reținut, 
apoi, pe oaspeți la dejun.
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[faptul;
DIVERS
I- - - - - - - - - - - - - - 1
Matusale-
mul de pe . 
Ceahlău

Pe un versant al Ceahlăului. I 
mai puțin călcat de picior de • 
«n, a fost descoperit un pilc i 
de arbori dlntr-o specie rară. I 
Est<- vorba de Larice, cunoscut I 
pi sub denumirile de Za da sau . 
Stejarul munților. Caracterlsti- I 
cile care fac din acest arbore I 
un unicat carpatin : crește in- 1 
tr-un climat aspru, la o alti- I 
tudine de peste 1 700 metri ; I 
are Înălțimea de circa 40 me- | 
tri ; vlrsta intre 600 și 1 000 de . 
ani. Specialiștii apreciază eft I 
este unicul arbore din tara I 
noastră care poate atinge un... 
mileniu. Șl încă o curiozitate : I 
este unicul conifer din munții I 
noștri care are frunze căză- • 
toare. |

Zburătoare ■
de... cursă 
lungă

Două scrisori — două vești I 
care au adus mare bucurie spe- | 
cialiștilor de la Centrul de or- 
nitologie din Capitală. Prima I 
scrisoare sosită din Africa, de I 
la 9 000 de kilometri, dă de ves- ’ 
te că a fost găsită o pasăre de | 
baltă, inelată in urma cu a- I 
proape doi ani. In Delta Dună- | 
rii. Cea de-a doua, sosită tot 
din Africa, anunță o regăsire I 
și mai importantă : o barză, I 
care fusese inelată in urmă cu • 
14 ani — la 27 iunie 1960 — tot 1 
in Delta Dunării. Încă o confir- I 
mare a drumurilor străbătute I 
de zburătoarele de... cursă Iun- ■ 
gă. încă un prilej de prețioase I 
informații privind studiul mi- I 
grației.

Vînzătorul 
de veverițe

De la un timp, prin restau- I 
rantele din municipiul Rn. Vil- | 
cea iși face apariția un client 
ciudat, trece de la o masă la I 
alta, cînd furișindu-se, cind I 
bombindu-și pieptul. Un client ’ 
care nu consumă. Vinde. Vin- I 
de... veverițe vii, contra sumei I 
de 100 de lei bucata. Și vinde | 
citeva „bucali" pe zi. Firește, . 
vînzătorul n-are erescătorie de I 
veverițe, fiindcă așa ceva incă I 
nu există. Sint veverițe pe care 
le ademenește cu nuci fi alune I 
in parcurile din stațiunea Go- I 
vora. Pe cit de jucăușe, pe atit I 
de blinde și naive, veverițele li ■ 
cad victime. Unii oameni, in- I 
dignați, il iau la rost. Dar vin- | 
zâtorul de veverițe încasează, 
in continuare, sutele... Curios 1 
că pinâ acum nu s-a pășit ni- I 
meni să-l ..ademenească- și pe I 
el. Poate de-acum încolo. ■

„Delicia“ 
fatală

Pentru a distruge șobolanii I 
aciuați in grajdul care făcea I 
corp comun cu casa, un cetățean 
din comuna Țibana (Lași) și-a 
făcut rost de o otravă căreia 
producătorii i-au dat — nu se 
știe de ce — suava denumire... 
„Delicia". In aceeași seară a în
fundat cu „delicioasa" otravă 
găurile făcute de șobolani. Prin 
crăpăturile din pereți insă, vo- I 
latilizată. otrava a pătruns și in I 
rasă. Dimineața, toți cei nouă I 
copii se găseau intr-o stare ■ 
foarte gravă. Deși „Salvarea" a I 
sosit foarte repede, trei copii | 
n-au mai putut fi salvați.

Scandala
giului i-a 
pierit piuitul |

Deși Apostu Chiru din Arad I 
(strada Șelimbăr nr. 2) mai fu- I 
sese condamnat de două ori ■ 
„pentru huliganism și ultraj la 
bunele moravuri" a provocat 
din nou un scandal de pomină, 
in incinta fabricii „Tricoul ro
șu" din Arad. Țipind ca din 
gură de șarpe și proferind in
sulte și injurii in dreapta și In 
stingă, scandalagiul nu s-a po
tolit nici la intervenția celor 
doi milițieni chemați de mun
citori. Dimpotrivă, A.C. i-a ul- ■ 
tragiat și pe ei. Fiind recidi- I 
vist, și pedeapsa este mai as- | 
pră. Pină una, alta, i-a pierit 
piuitul.

Dispărut 
la Căciulata ,

Țăranul cooperator, pensio- | 
nar, Stănescu Firu, in virstă de 
63 de ani, din comuna Măceșu 
de Jos, județul Dolj, a fost tri
mis in stațiunea Căciula ta-Vil— 
cea pentru odihnă și tratament. 
După citeva zile petrecute in 
stațiune, a dispărut fără urmă. 
Cum timpul prevăzut să-și In- ■ 
grijească sănătatea a trecut de I 
o lună și mai bine, iar el nu | 
s-a Întors incă acasă, familia 
și consătenii au intrat In aler- I 
tă. Ca semne particulare, de re- I 
cunoaștere, S. F. are o cicatri- • 
ce in bărbie și este puțin adus i 
de spate. Cine 11 intilnește este I 
rugat să anunțe imediat orga- | 
nele de miliție.

Rubrica redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
|i corespondenții „Scinteir

ÎN INTÎMPINAREA CONFERINȚEI MONDIALE A POPULAȚIEI

Simpozionul „Probleme actuale
și de perspectivă ale forței de muncă

în continuarea articolului „ALERTĂ

PE LACUL CĂLDĂRUȘANI"

Autoritățile
Pupi rum «e știe. In Iun» «ugust va avea loc la București Con

ferința mondială a populației, apreciat* ca un important eveniment 
științific internațional, punct culminant al manifestărilor din cadrul 
„Anului mondial al populației". Pregătirea șl Intlmplnarea acestui 
eveniment sini marcate de o serie de activități șl manifestări știin
țifice dr larg Interes, abordind 
tica populației.

diferite aspecte legate de problema-

în seri» acestor manifestări orga
nizate la noi in țară se Înscrie sim
pozionul „Probleme »ctu»le șl de 
perspectivă *’c forței de muncă", 
ale cărui lucrări au avut loc la 
București, intre 30 și 31 mal a.c. Ca 
și celelalte patru simpozioane din 
acest ciclu, și această prestigioasă 
manifestare științifică a concentrat 
o valoroasă activitate de cercetare, 
a prilejuit dezbateri interesante atit 
sub raport teoretic, cil și de ordin 
practic.

Simpozionul a reunit peste 300 de 
participant! — demografi, econo
miști. sociologi, psihologi, geografi, 
medici, juriști, Ingineri, cadre di
dactice. cercetători și lucrători din 
aparatul de partid și dc stat. Pe 
marginea celor 96 de comunicări ști
ințifice prezentate au fost amplu dez
bătute probleme actuale și de per
spectivă ale forței de muncă, subli- 
nilndu-se cu pregnanță faotul că 
valorificarea deplină șl judicioasă a 
resurselor umane constituie un im
portant obiectiv al politicii partidu
lui și statului nostru, obiectiv inte
grat in mod organic in ansamblul 
politicii de dezvoltare economico- 
socială a țării.

Comunicările prezentate, ca șl 
dezbaterile desfășurate au eviden
țiat contribuția specialiștilor noștri 
la descifrarea unor probleme im
portante privind resursele de forță 
de muncă, atit in prezent cit și in 
perspectivă, clarificarea potențialu
lui necesar acoperirii sporului de 
lucrători determinat de cerințele 
dezvoltării economiei noastre națio
nale in ritmuri susținute, precum și 
cele mai potrivite metode de orien
tare și pregătire a forței de mun
că, in vederea îmbinării aptitudini
lor personale cu cerințele concrete 
de cadre ale economiei.

Referindu-se la sarcinile trasate 
de Congresul al X-lea al partidului 
pe linia dezvoltării accelerate a for
țelor de producție in actualul cinci
nal. precum și la orientările date de 
Conferința Națională a partidului cu

privire la dezvoltarea economlco-so- 
cinlă a României In următorii 15—20 de 
ani, tovarășul Petre Lupu, ministrul 
muncii, a precizat, In cuvîntul său, 
că in cadrul preocupărilor generale 
privind perfecționarea conducerii, or
ganizării și planificării In toate do
meniile de activitate se acordă o 
deosebită atenție ridicării pe o 
treaptă superioară a politicii și 
practicii in domeniul forței de mun
că. Sarcina principală, atit in pe
rioada actuală cit și în viitor, constă 
în asigurarea nu numai a calificării 
de bază, dar și in continua perfec
ționare » pregătirii forței de mun
că, In concordanță cu cerințele eco
nomici moderne.

Problema majoră ce caracterizează 
In prezent și va caracteriza tot mai 
mult in perioada următoare activi
tatea In sfera forței de muncă — 
sub raportul folosirii depline și ju
dicioase a potențialului uman dis
ponibil, ca și sub aspectul necesită
ților specifice ale economiei — este 
asigurarea calității acesteia, respec
tiv înalta pregătire tehnlco-profe- 
sională. Este o tendință in mod o- 
biectiv determinată de faptul că 
tehnica și tehnologiile moderne, pro
movate in cadrul economici noastre 
in plin avînt, solicită cadre cu' un 
nivel de pregătire calitativ superior. 
Pe drept cuvint, In acest context, 
s-a apreciat că trebuie intensificate 
eforturile pentru pregătirea la un 
nivel corespunzător a muncitorilor 
și tehnicienilor in funcție de com
plexitatea tehnicii, a instalațiilor la 
care lucrează. Operatorul de la ta
bloul de comandă, de pildă, trebuie 
să stăpinească cunoștințe de fizică, 
matematică, chimie etc. pentru a ști 
cum se desfășoară procesele pe care 
le conduce. După cum in agricul
tură pregătirea tineretului, a forței 
de muncă in general trebuie să țină 
pasul cu procesul de modernizare a 
bazei tehnioo-materiale, cu agroteh
nica modernă.

Pornind d° la faotul că In cincina
lul 1976—1980 se preconizează o crcș-

icre a numărului de angajați cu cir
ca 1 260 060—1 300 000, pină in 1990 
numărul acestor» urmlnd aproape să 
se dubleze față dc anul 1970, pre
cum șl de la prevederile potrivit 
cărora pină in 1990 munca in agri
cultură va fl asigurată — bineînțeles, 
la un nivel tehnic superior — cu 
numai circa 10—15 la sulă din 
forța dc muncă ocupată a țării (față 
dc circa 42 la sută, cit participă as
tăzi in această ramură), cercetătorii 
au subliniat complexitatea crescindă 
a activității de orientare, selecție, 
pregătire, repartizare și utilizare ra
țională a forței de muncă, corespun
zător cerințelor dezvoltării și moder
nizării accelerate a economici națio
nale. Tabloul general al problemati
cii puse in viitor de forța de muncă 
se întregește dacă se ține seama și 
de faotul că. in următorii 10—15 ani, 
trebuie să atingem un nivel al pro
ductivității muncit comparabil cu cel 
obținut azi de țările dezvoltate din 
punct de vedere economic, in prezent 
de 2—4 ori mal mare docît nivelul 
înregistrat in țara noastră. In 
textul acestor sarcini, avind la 
analize concrete, comunicările 
referit la o seric de probleme 
ciale și economice actuale

perspectivă care se ridică atît 
plan național, cit și local, sau 
cadrul specific al unor ramuri 
nomicc.

O seric de comunicări, ocuplndu-se 
de problema folosirii depline și ra
ționale a forței de muncă''și in spe
cial a forței de muncă feminine, 
s-au referit la diferite aspecte legate 
de ridicarea calificării femeilor. Dată 
fiind structura demografică actuală 
a țării noastre, pină in anul 1980 
sporul de personal angajat va trebui 
-ă fie acoperit In proporție de 55— 
60 la sută de către femei. Ca atare, 
in multe situații «a fi necesar să se 
asigure — înaintea calificării profe
sionale propriu-zise a femeilor — și 
o instruire intensivă pentru actuali
zarea cunoștințelor teoretice de bază.

Amplă manifestare științifică cu 
tematică socială, simpozionul a cris
talizat un șir de direcții de acțiune, 
un șir de măsuri prin aplicarea că
rora se vor soluționa multiple pro
bleme privind asigurarea cadrelor 
necesare dezvoltării economice și so
ciale a țării atit în perioada imediat 
următoare, cit și in perspectivă.

S3BUTURUGA MICA"
(Urmare din pag. I)

De curind, la policlinica din Ur- 
ziceni am numărat 30 de oameni care 
așteptau — majoritatea de cite 3 ore 
— in fața serviciilor de „Stomatolo
gie" și „Radiologie". De cite ori se 
deschidea vreo ușă, oamenii se scu
lau cu toții in picioare curioși să 
vadă pe norocosul ce va intra in ca
binet Cum, la policlinica din Urzi- 
ceni se intră în cabinete la lntim- 
plare ? Da, pentru că nu se dau bo
nuri de ordine. Și chiar dacă ai no
rocul să fii mai pe lingă ușă sau să 
fii strigat, te trezești că nu ți se poa
te face consultația pentru că... n-ai 
bon care să ateste că ești din pro
vincie 
vedea 
nea ta 
cienți 
aducă _____
cer diverse hirtii, dar 
sala de așteptare nu s-a afișat care 
anume, de ce anume. Lipsa unei 
evidențe exacte face ca de multe ori 
pacientul să fie programat sau re- 
programat aproximativ : „vino vine
rea viitoare". Vineri. vi-—’ 
cind : dimineața, la prinz 
Iar ca să fie mai sigur, 
dis-de-dimineață 1

Oricine poate constata 
mici sau mari, neajunsuri . 
intimpină pacientul pot fi înlăturate 
ușor, prin simple măsuri organizato- 
rico-administrative.

In unele cazuri, faptul că sint ce
tățeni și chiar funcționari publici 
care nu cunosc bine, unele prevederi 
legale sau nu le interpretează cum 
trebuie duce la situații destul de ne
plăcute, uneori penibile.

Nu de mult, la Notariatul de stat 
al județului Ilfov am privit cu un 
ochi mai atent angrenajul acestei in- 
stituțff — căutind să descifrăm mai 
bine mecanismul ei de funcționare. 
Pe holuri se aflau zeci de oameni. 
Veniseră din orașele, dar și din co
munele județului. Așteptau. Ce ? Să 
fie primiți, pentru legalizarea acte
lor, pentru autentificarea vinzărilor, 
cumDârărilor, moștenirilor. Dar toate 
formalitățile mergeau greu. Unii iși 
pierdeau ore întregi pentru o sem
nătură, pentru copierea unui act. Nu 
putem spune că funcționarii nu lu-

(ca și cind acest lucru nu s-ar 
pe buletin !). Chiar în dimi- 
aceea (22 mai) mai multi pa- 
fuseseră trimiși in centru să 

bonurile acestea inutile. Se 
nicăieri în

vineri, dar 
sau seara? 
omul vine

că aceste, 
pe care le

crau conștiincios. Nu. Lucrurile mer
geau greu din alte cauze. Nu-ți vine 
să crezi cînd constați că mulți soli- 
citanți nici nu ar fi trebuit să plece 
din comunele lor spre București. De 
ce ? O mare parte din acte pot fi 
legalizate de către consiliile 
lave locale. Dar oamenii, fie ca nu 
cunoșteau acest lucru, fie câ fuse
seră refuzați de ' " ’
riilor respective, 
facă schimb de .
făcuseră cereri scrise și semnate in 
acest sens, erau obligați să facă o 
declarație colectivă că sint de acord 
sâ-și schimbe intre ei... apartamen
tele I Firește, o asemenea declarație 
devine inutilă de vreme ce oamenii 
au făcut cereri scrise și semnate ! In 
virtutea inerției nu s-a renunțat insă 
la ea. Dar îmbulzeala și pierderea 
de timp se datorau și — cum am 
spus — necunoașterii unor prevederi 
legale. Decretul nr. 377 stipulează 
clar că. pentru diverse legalizări și 
autentificări de acte, cetățeanul nu e 
obligat să se mai deplaseze din co
muna lui pină la centrul județean ; 
rezolvarea actelor respective se poa
te face la toate instituțiile locale 
(scoli, unități de construcție ș.a.m.d.). 
Numai că. din păcate, cetățenii și 
chiar unitățile respective nu cunosc 
acest lucru, iar la notariat nici mă
car nu este afișată prevederea res
pectivă.

...Situațiile de acest fel ne atrag 
atenția că mai buna organizare a ser
viciilor de toate categoriile repre
zintă o sarcină permanentă atit a 
conducerilor administrative, cit și a 
organizațiilor de partid, a comuniști
lor din instituțiile publice. Efortului 
general, evident la scara întregii 
țări, pentru mai buna organizare a 
serviciilor trebuie să-i corespundă, 
așadar, efortul din fiecare instituție 
publică în parte. Pentru că, oricit de 
bună ar fi concepția organizării In 
ansamblu, ea devine eficientă numai 
in măsura in care prinde viață con
cret, la fiecare loc de muncă.

Iată de ce, pentru a veni mereu In 
întimpinarea preocupărilor pe aceas
tă linie, ziarul nostru va Insera în 
coloanele sale opiniile dv., ale cetă
țenilor solicitanți de servicii publice, 
propunerile, semnalările critice fi 
experiența bună.

popu-
oamenii. fie că. nu
funcționarii primă- 
Alții, care voiau să 
apartamente, deși

pe 
in 

eco-

au cuvîntul

r • Din instanță în

îi escroca, 
dar 

le trimitea 
telegrame 

de consolare
— Eu l-am dat 2 000.
— Eu 2 500 !
— Pe mine m-a păcălit cu 750...
— Z'.cea că are oameni la minister și cu 

3 500 imi „aranjează" un loc pentru fată...
Și soborul păgubașilor se perindă prin 

fața unui complet al Judecătoriei din Plo
iești. Toți plătiseră bani grei in contul u- 
nor „relații" sus-puse care le-ar fi asigurat 
odraslelor lor niște locuri intr-o instituție 
de invățămint mediu de specialitate. Omul 
cu „relații", pe numele său Gheorghe Că- 
băroiu, angajat la I.U.C. Ploiești, li pri
vește ironic. Are și de ce : pe lingă faptul 
că le-a luat banii, i-a mai și făcut de ris. 
trimitindu-le niște telegrame, ca din oarte3 
unui inspector din minister, prin care le 
comunica că. deși copiii lor n-au reușit la 
examen, in mod special ministerul a apro

dragare » lacului. O 
■ tare acțiune a stirnlt 
păreri contradictorii in 
chiar ședința in c»re a 
fost stabilită. Moti
vele ? Lacul Căldăru- 
șani n-a fost niciodată 
dragat ș! totuși fau
na și flora lui n-au 
fost amenințate cu 
distrugerea ; pe plan 
mondial, asemenea 
lacuri naturale nu 
sint dragate ; lucrările 
cer o îndelungată pe
rioadă de timp, apro
ximativ 2—3 ani. In 
plus, s-a adus argu
mentul că vegetația 
subacvatică, precum și 
depunerile naturale de 
pe fundul lacului ar 
regla și chiar ar fa
vorita ciclul biologic, 
așa cum au 
de sute șl 
ani. Nu știm, n-avem 
autoritatea specialistu
lui pentru a ne pro
nunța. Am enumerat 
toate acestea 6prc a 
demonstra că nici a- 
cum concluziile nu 
sml trase In consens, 
părerile specialiștilor 
conținind deosebiri fie 
de fond, fie dc deta
liu.

Dacă dragarea, cu 
toate implicațiile sale, 
va fi începută sau 
nu, rămine de văzut. 
Pină atunci însă ne 
îngăduim să aducem 
in discuție o măsură 
cu eficientă imediată, 
sugerată de persona
lul de întreținere si 
pază a lacului Căldă- 
rușani : reglarea ra
țională a acumulărilor 
de apă in scop agri
col, din barajele de pe 
valea Cociovaliștca, 
pentru primenirea mai 
accentuată a lacului 
poluat. Stăvilarele pot 
fi ridicate cu deose
bire în timpul ploilor, 
cind acumulările de 
apă sporesc rapid. A- 
ceastă măsură ar pre
veni alte surprize ne
plăcute. cel puțin pină 
cind celelalte acțiuni 

* .de protecție vor fi fost 
duse cu bine la capăt. 
Autoritățile și specia
liștii au cuvîntul.

Relatam, deunăzi, că 
pe lacul Câldăruș-’ni 
din Împrejurimile Ca
pitalei s-a declanșat 
alerta. Apele lacului, 
puternic poluate, sco
seseră la maluri pești 
din toate speciile, cu 
deosebire șliucă și 
somn, <îu icrele incă 
nedepuse. Sosiți la 
fața locului, membrii 
comisiilor de anchetă
— chimiș’i. biologi, 
ingineri piscicoli ș.a.
— au fost imnresio- 
nați de pierderile con
statate. Ca urmare, au 
început largi investi
gații pentru depistarea 
cauzelor și stabilirea 
măsurilor de oprire a 
poluării.

In prezent, fenome
nul este In regres, pro
centul de mortalitate 
» scăzut considerabil. 
Insă aceasta nu poate 
liniști pe nimeni, cită 
vreme cauzele ooluării 
nu vor fi Înlăturate 
in totalitate. Tocmai 
acestui scop l-a fost 
consacrată și ședința 
de analiză care a avut 
loc recent la Consiliul 
Național al Apelor, cu 
participarea unor fac
tori de răspundere din' 
ministere economice, 
institute de cercetare, 
miliție și procuratură. 
La constatările acestei 
Ședințe și la măsurile 
preconizate ne vom re
feri in cele ce ur
mează.

In privința sursei 
de poluare, concluzia 
este unanimă. Infecta
rea lacului se datorea
ză deversării apelor 
reziduale, insuficient 
epurate, de la între
prinderea de stat pen
tru creșterea și in- 
grășarea porcilor — 
Periș. N-a fost o de
versare masivă si din- 
tr-odată. afirmă spe
cialiștii. ci treptată, 
de cițiva ani incoace. 
Dar această acumulare 
de materii organice 
poluante pe fundul la
cului. petrecută in 
timp, a crescut in ase
menea măsură incit 
plusul de ape rezi
duale de la Periș. din 
primăvara acestui an. 
a constituit „Dicătura 
care a revărsat paha-

se

rul". deteriorlnd echi
librul ecologic.

întreprinderea zoo
tehnică din Peril are 
o stație de epurare 
corespunzătoare primei 
sale etape de dezvol
tare. A fost sau nu 
rațional folosită și ex
ploatată ? — aceasta
este o primă Întrebare. 
La controale Inopinate, 
nu de puține ori s-a 
constatai că stall»
afin in repaus fie din 
motive tehnice, fie "din 
cauza indisciplinei per
sonalului de exploa
tare, timp H care a- 
pcle reziduale se scur
geau direct in Vale» 
Vlăslei — una dintre 
cele două surse prin
cipale de apă care ali
mentează lacul Căldă- 
tușani. Este o situație 
care nu trebuie să se 
mai repete.

Ministerul Agricul
turii. Industriei Ali
mentare și Apelor, 
precum șl alte organe 
centrale de avizare au 
prevăzut și aprobat 
dezvoltarea statiei de 
epurare a întreprin
derii zootehnice 
Periș. In prezent, 
xistă la dispoziție un 
fond de 7 milioane lei. 
Insă. In ritmul in care 
se lucrează pe șantier, 
investiția nu va fi 
realizată nici In 3 ani. 
(Precizăm, constructo
rul aparține tot 
M.A.I.A.A.). Din acest 
motiv este pusă sub 
semnul 
perspectiva 
in rezolvarea 
blemei protejării 
lor din zonă.

în ședința de 
liză la care ne 
rim s-au stabilit mă
suri pentru ca In toate 
întreprinderile care Iși 
deversează apele rezi
duale în lacul Căldă- 
rușani — întreprinde
rea din Periș, unita
tea textilă din Balo- 
tcștl ș.a. — stațiile de 
epurare să lucreze la 
capacitate și în mod 
permanent, urgentin- 
ău-se (acolo unde este 
cazul) lucrările de 
dezvoltare a acestora. 
De asemenea, s-a pre
văzut măsura de în
cepere a lucrărilor de

făcut-o 
șute de

Stefan ZIDĂRITA

ana- 
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Elena MANTU

La adăpostul dezordinii, pagubele cresc

'’’’Jilav

In aceste ziie, OFICIILE JU
DEȚENE DE TURISM din în
treaga țară au pus in vînzare 
bilete pentru odihnă in stațiu
nile de pe litoral, la tarife re
duse, in serii de 12 zile, pină 
Ia 30 iunie.

Posesorii biletelor beneficiază 
de 50 la sută reducere la tari
ful de transport pe C.F.R. In 
aceeași perioadă, oficiile jude-

țene , de 
excursii . . ...
tru vizitarea stațiunilor de pe 
litoral.

Procurarea biletelor și înscrie
rea in excursii se face la ofi
ciile județene de turism din țară 
și la filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante 
din București.

turism organizează 
de scurtă durată pen-

La Uniunea județeană 
a cooperativelor meșteșu
gărești Bacău, dintr-un do
sar voluminos care ne-a 
fost pus la dispoziție, am 
notat următoarele .... Prin
măsurile care s-au luat in 
ultima vreme, cele mai 
multe nereguli din cadrul 
cooperativelor meșteșugă
rești (printre care și co
operativa „Flacăra" din 
municipiul Gh. Gheorzhiu- 
Dej — n.n.) au fost înlătu
rate. Evidențele primare 
și contabile au fost puse la 
punct, iar vinovății au 
fost sancționați".

Consemnînd această a- 
precicre, am pornit totuși, 
pe urmele unor scrisori so
site la redacție din munici
piul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, județul Bacău, re
feritoare la activitatea 
cooperativei meșteșugă
rești „Flacăra" din 
calitate. Autorii lor 
sizau „Scinteii" că 
respectiva unitate, ca 
mare a lipsei de interes, a 
neglijenței din partea celor 
puși să gospodărească 
averea obștii, s-au săvirșil, 
în ultimii doi ani, acte 
grave de prejudiciere a 
avutului cooperativei, de 
risipire a banului public.

Relatăm. In cele ce ur
mează, faptele, așa cum 
le-am constatat la fața 
locului.

...La coooerativa „Fla
căra" vizităm, însoțiți de 
Viorica Forțadi — actuala 
președintă a cooperativei — 
curtea, citeva hale de pro
ducție, depozitul de mate
riale. Incinta cooperativei 
are aspectul unei gospodă
rii lăsate in paragină. La 
fel și magazia de materia
le și hala auto. La această

tlv a fost Inexistent, tn 
același timp, dezordinea 
existentă in evidențele 
contabile a permis comi
terea a tot felul de ilegali
tăți și fraude.

Nu spunem o noutate 
cînd afirmăm că apărarea 
avutului obștesc, grija pen
tru sporirea și păstrarea 
acestuia, in care este In-

spus Frantz Lazăr, pre
ședintele uniunii — sint in 
prezent rezolvate. Noi am 
făcut totul ca să îndreptăm 
lucrurile. Au fost sesizate 
organele de urmărire 
nală, iar gestionarii, __

principala vină pen- 
nu și-au ținut in 
propriile lor evi- 

au fost Înlăturați, 
alte cuvinte,, după

poartă 
tru că 
ordine 
dențe,

Cu

pe- 
care

lo- 
se- 

la 
ur-

evldentă lipsă de preocupa
re gospodărească se adaugă 
pagube de sute de mii de 
lei in gestiunea cooperati
vei. cauzate prin sustra
geri și ilegalități săvirșite 
de-a lungul anilor.

— Această stare de lu
cruri — ne-a spus tov. 
Constantin Buceac, procu- 
ror-șef al procuraturii lo
cale se datorează, in primul 
rind, neindeplinirii obliga
țiilor de serviciu în ce pri
vește administrarea- și gos
podărirea patrimoniului 
unității de către persoane 
cu funcții de conducere din 
cadrul cooperativei. Nu 
s-au făcut inventare perio
dice. iar controlul operativ 
curent și financiar preven-

corporală munca de zi cu 
zi a fiecărui membru al 
societății, constituie o înal
tă îndatorire socială și ci
vică. în cazul la care ne 
referim, asemenea obliga
ții legale și cetățenești au 
fost Insă ’

Cu
ne-am 
Bacău, 
măsuri 
prins 
pentru „ __ „
tăților, recuperarea pagube
lor șl, mai ales — țlnind 
6eama de cele lntlmplate 
— prevenirea 
săvirșirii unor 
fapte.

— Problemele de Ia coo
perativa „Flacăra" — ne-a

total ignorate, 
aceste constatări, 
întors la U.J.C.M.- 
căutind să aflăm ce 
concrete a Intre- 

conducerea acesteia 
înlăturarea ilegall-

in viitor a 
asemenea

opinia tovarășului pre
ședinte, uniunea județeană 
și-a făcut datoria pină la 
capăt șl n-ar mai fi, chi
purile, nimic de întreprins. 
Este un mod de a privi lu
crurile cel puțin criticabil, 
deoarece faptele demon
strează că. față de cei 
care au favorizat și tolerat 
actele de necinste, de pă- 
gubire gravă a avutului 
obștesc, s-a dat dovadă de 
o îngăduință condamnabilă. 
Și aceasta deoarece Con
stantin Cimpeanu, fost pre
ședinte al cooperativei 
„Flacăra", Vasile Naci, fost 
contabil-șef, și Maria Giur- 
gea, fosta șefă a serviciului 
contabilitate, sub ochii 
cărora s-au săvârșit ile
galitățile despre care am

amintlt mal sus și despre 
care cu indignare scriau 
semnatarii scrisorilor, in 
loc să fie trași la răspun
dere pentru că și-au încăl
cat flagrant obligațiile de 
serviciu, au fost pur și sim
plu promovați, transferați 
in interesul serviciului la 
U.J.C.M.-Bacău. Câ sintem 
in fața unui climat de tole
ranță, de considerare biro
cratică a unor fapte care tre
buiau aspru sancționate, 
este limpede. De altfel, do
sarul de care pomeneam Ia 
începutul acestor rinduri, 
Intre coperțile căruia sint 
Incopciate tot felul de re
ferate, adrese și alte acte 
justificative, -este o dovadă 
elocventă in acest sens. In 
locul unor măsuri prompte, 
de tăiere a răului de la ră
dăcină, s-au ticluit hîrtii 
acoperitoare, hirtii „legali
zate", cu semnătura unor 
oameni investiți cu răspun
deri. .

Iată tot atltea motive 
care reclamă intervenția 
energică și imediată a con
ducerii UCECOM In ve
derea stabilirii răspunderi
lor celor vinovați și luării 
de măsuri menite să pre
vină și să înlăture orice 
act de risipă și prejudiciere 
a patrimoniului obștesc.

Alexandru BOGHIU

bat citeva locuri pentru el... E lesne de în
chipuit ce-au simțit amatorii de „aranja
mente" cind, in toamnă, mergind la secre
tariatul școlii au aflat că telegramele sint 
fără valoare.

— Onorată Instanță, recunosc că mi-au 
dat bani, dar nu pot fl acuzat de trafic de 
Influență, intrucit eu n-am nici un fel de 
relații...

— Cum e cu telegramele trimise in nu
mele ministerului ?

— Păi. să vedeți, erau necăjiți că n-au 
reușit copiii... M-am gindit 6ă le susțin și 
eu cumva moralul...

Pină una, alta, Gh. C. a fost trimis pen
tru doi ani să-și refacă propriul „moral". 
Cit despre păgubiți, sperăm că in sfirșit 
s-au ales și ei cu o morală. Cam scump, 
dar face I

Reîntîlnire 
cu un client 

al acestei 
rubrici

Cine este Bojin Slrbobran, zis „Bato", din 
Timișoara ? Un individ, mai mult fără ocu

î H fața opiniei
pație decit cu (și asta, dacă 1 s-ar lua In 
serios susținerile cu privire la îndeletnici
rea de artist fotograf), trăind din expe
diente de tot felul, certat cu legea și cu 
morala... De altfel, el este o mai veche 
„cunoștință" a acestei rubrici (««Un client in 
minus la „Continental"- _ „Scinteia" nr. 
9438). Vă mai amintiți ? Plictisit de atita 
ședere la bar. Bojin S. iși pusese in cap 
să facă o escapadă amoroasă cu una din 
angajatele localului in chiar incinta hote
lului : pină la urmă totul se transformase 
intr-un scandal de proporții pe care nu-1 
mai putuse opri decit sosirea miliției. A 
urmat, in scurt timp, verdictul instanței : 
pedeapsă cu închisoare pentru ultraj.

...Și totuși, atunci, cazul nu fusese in În
tregime elucidat Fiindcă la domiciliul in

fractorului — de unde ? — fuseseră găsiți... 
269 000 tel. De unde, avea să lămurească 
justiția, potrivit Legii nr. 18

„Recent — ne informează Tr. Miloș, pri
mul grefier al Tribunalului județean Ti
miș — cauza care forma dosarul nr. 174 a 
fost soluționată in recurs. Prin decizia ci
vilă nr. 496. rămasă definitivă, s-a reținut 
că cercetații Sirbobran Boiin și Adriana nu 
justifică proveniența unor bunuri in valoare 
de 545 098 lei ! Ca atare, s-a dispus trece
rea In proprietatea statului a autoturismu
lui lor „Ford Coupă" și a sumei de 269 125 
lei găsită la domiciliu, totodată cercetatii 
fiind obligați la olata diferenței de 138 376 
lei",

O notă de plată pe măsura „ocupațiilor" 
clientului de la „Continental".

Dealt tată, 
mai bine 
parazit ?!

— N-am de unde să-i plăteșc. onorată 
instanță. Și eu sint intretinut — de pă
rinți... 1

— La vîrsta dumitale ? I Ai o meserie, 
de ce nu lucrezi ?

— M-am lăsat de strungărie ; 6tau la 
Zămești pe lingă ăi bătrini.

— De ce ?
— Păi dacă-mi iau serviqiu, mă obligă 

să-i dau pensie și eu v-afn spus că nu 
vreau să-i plătesc ei nici un ban !

Bărbatul (trecut de 34 de ani) se uită 
crunt la EA. Cu putini ani in urmă se uita 
altfel, cu dragoste. Dar intre timp ea se 
făcuse vinovată. Cu ce ? îndrăznise să-i 
pretindă s-o ajute la... creșterea copilului 
lor I Tn loc să considere acest lucru ca pe 
ceva firesc, loan B. s-a considerat jignit, 
s-a ambiționai ; a mers cu absurdul pină 
acolo Incit s-a lăsat de serviciu numai ca 
să nu plătească pensie alimentară. Nici 
un argument nu-1 poate convinge că nu EI, 
ci propriului său copil l-ar plăti.

A fost condamnat la un an și șase luni 
închisoare. Intre timp, poate că va medi
ta mai serios asupra rosturilor vieții : ’In
tre altele și asupra faptului că el. bărbat 
in putere, a ajuns să fie Întreținutul unor 
bătrini.

Din caietul 
grefierului

„Contravenientul arată că In timp ce fă
cea serviciu la casieria haltei Plătăreștl, 
numitul Tudorache Petre a avut o compor
tare violentă, lovlndu-1 cu sticla in cap și 
fracturindu-l un deget fără motiv temei
nic..."

(Cu prilejul dezbaterilor In dosarul 
2553/1973. Tribunalul județean Ilfov).

„Fără să-mi dau seama, m-am uitat de 
jur-imprejur și observlnd că nu sint vă
zut de către nimeni, mi-a încolțit In minte 
că ar fl bine să iau eu acea masă de pe 
terasa cofetăriei. Ceea ce am și făcut, du- 
cind-o acasă..."

(Declarație din dosarul 2142/1974. 
Judecătoria sectorului 6).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

_________________________
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PE ȘANTIERll COMBINAȚIEI DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTOASE DIN ARAD

Problema problemelor 
- livrarea neîntârziată 

a utilajelor restante
Problem* problemelor pe șanț ic

nii Combinatului de îngrășăminte 
azotoase din Arad este legală de 
modul necorespunzător în care de
curge livrarea utilajelor tehno
logice. Peste 90 La sută din mașinile 
•i instalațiile de aici sint produs- 
de întreprinderi constructoare d- 
mașini din țară. Or. ,1a finele lunii 
mai. restanțele in livrerl. rare in li
nele cazuri datează dc luni de zile, se 
ridică la 1 281 tone, ceea ce repre
zintă aproape 20 la sută din vo
lumul total al echipamentelor tch- 
nolorice necesare acestui important 
obiectiv fc investiții. Situația crea
tă este nefirească, dacă ținem sea
ma de faptul că toate, dar absolut 
toate utilajele au fost contractate la 
timp, iar furnizorii lor au stabilit de 
comun acord cu beneficiarul și con
structorii termene de livrare eșalo
nate in anul 1973 și in semestrul I 
al acestui an. corespunzătoare cu 
graficele de execuție a lucrărilor și. 

•implicit, de asigurare a fronturilor 
de montaj. Două unități dc primă 
importanță *1? combinatului — fa
brica dc' amoniac și cca dc acid 
azotic, cu termene apropiate de pu
nere in funcțiune — sint cel mal 
serios afectate de lipsa utilajelor 
tehnologice.

Potrivit ultimelor analize, efectua
te de montor și beneficiar, princi
palii furnizori restanțieri sint între
prinderile bucureștene „Grivi(3 ro
șie" cu 337 tone utilaje, de mașini 
grele cu 300 tone, precum șl între
prinderea de utilaj chimic din Plo
iești cu 153 tone și întreprinderea 
mecanică de utilaj tehnologic din 
Moreni cu 100 tone. Cifrele nu spun 
insă toiul. Precizăm că utilajele ne
sosite constituie ..piese" de bază in 
angrenajul productiv al celor două 
unități, fără de care nici una dintre 
ele nu poate intra in funcțiune. Este 
vorba de o coloană de absorbție, 
pentru transportul căreia sint nece
sare 28 de curse agabaritice pe tra
seul București — Arad, de 8 an- 
samble de mare capacitate a’.e ca
zanului recuperator, de două coloane 
de oxidare, de o coloană de sinteză 
*i altele.

— Trebuie știut că cea mal mare 
parte a acestor instalații au un ciclu 
lung de montaj, cuprins in anumite 
cazuri între 10 și 12 luni, ne arată 
ing. Iosif Cun, directorul grupului de 
șantiere Arad al Trustului de con
strucții industriale din Cluj. Este de 
la sine înțeleasă, deci. îngrijorarea 
pe care ne-o provoacă intirzierea fur
nizorilor restanțieri.

Adăugăm in plus că întîrzierile 
menționate nu constituie un simplu 
„accident**. Pentru că, din păcate, 
a devenit o practică in activitatea 
furnizorilor amintiți, a Centralei in
dustriale de utilaj tehnologic chi
mic, petrolier și minier — București 
programarea și reprogramarea la 
nesfirșit a termenelor de livrare. De 
asemenea, multe din aceste repro- 
gramâri de termene, și ele neres- 
pectate pină la urmă, sint făcute 
unilateral, fără acordul beneficiaru
lui de investiții sau al montorului și. 
mai ales, fără să se țină seama de 
necesitățile reale ale montajului.

Cit va dura acest ..joc de-a 
termenele", care se anunță deosebit 
de păgubitor in perspectiva apro
piată. cind fabrica de amoniac și 
aceea de acid azotic vor trebui, potri
vit pianului de stat, să intre in pro
ducție ? Cum pot fi privite promi
siunile împărțite cu atiia larghețe 
de unii furnizori și încălcate apoi c» 
ușurință, intrucît economia națională 
contează pe producția celor d >uâ 
unități ? Sint întrebări care obligă 
să se treacă imediat, fără nici o în- 
tirziere, de la vorbe la fapte, de la 
promisiuni formale la recuperarea 
definitivă și integrală a tuturor res
tanțelor.

Pe șantier, constructorii așteaptă

sosirea ncintlrzlată a tuturor echipa
mentelor tehnologice contractate, 
sint pregătiți realmente pentru pri
mirea sl montarea lor. Astfel, la fa
brica d? amoniac, fronturile do lu
cru sint predate în totalitate pentru 
montaj, iar la unitatea de acid azo- 
tic se muncește intens, energic pen
tru încheierea ultimelor lucrări de 
construcții propriu-zise în cursul a- 
ct’stci luni. Practic, orice utilaj so
sit po șantier va avea locul de mon
taj pregătit.

— Dar, odată cu acumularea unul 
număr atit de mare de restanțe in 
livrări, lucrurile s-au complicat, no 
precizează ing. Nicolae Mareea, se
cretar pentru probleme economice al 
Comitetului județean de partid Arad. 
Sinturn puși in situația să preluăm 
un volum de montaj deosebit de ri
dicat. ceea ce reclamă asigurarea. In 
cel mai scurt timp, a forței de mun
că calificate necesare și. In același 
timp, creșterea răspunderii față de 
nivelul calitativ al lucrărilor execu
tate.

Măsurile adoptate pină acum de 
montor și beneficiar trebuie cu ra
piditate completate cu nițele noi, de 
natură tehnică și organizatorică, In 
stare să acopere „virful" de montaj 
tehnologic. care se anunță pesta 
puțin timp. Este vorba, în primul

rlnd. de Întărirea efectivelor de 
montori existente, de alcătuirea 
altor echipe, care să contribuie în- 
tr-o măsură decisivă la urgentarea 
lucrărilor rămase de executat. Tot
odată. este absolut necesar ca bene
ficiarul — Centrala de îngrășăminte 
chimice din Craiova — și Ministerul 
Industriei Chimice să acorde toată 
atenția organizării transportului pie
selor agabaritice ale unor instalații, 
care nu numai că sînt solicitate pe 
șantier, dar imobilizează Însemnate 
spații de producție In întreprinderile 
producătoare de utilaje. Adăugind, 
la toate acestea, necesitatea urmări
rii in continuare prin delegații tri
miși’in Întreprinderile furnizoare a 
ritmului de execuție a utilajelor 
restante, inițiativă care1 s-a dovedit 
binevenită, accentuăm că reușita 
eforturilor lucrătorilor de pe șantier 
depinde, în cele din urmă, de modul 
cum se vor achita furnizorii de sar
cinile ce le revin șl vor reuși să-și 
organizeze, in zilele și săptăminile 
următoare, activitatea de producție 
pentru a contribui concret și grabnic 
la realizarea acestui important o- 
biectiv economic.

Cristian ANTONESCU 
Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scinteil"

Pentru rezolvarea problemelor de lansare, pregâtire șl urmărire a 
producției, precum și pentru alte operațiuni, întreprinderea de trac
toare din Brașov dispune de un calculator electronic propriu. In 

fotografie: aspect din sala calculatorului

PENTRU UN SPOR DE RECOLTĂ
MERITĂ SĂ FACI 0 PRAȘttA ÎN PLUS

Lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară cu intensitate în 
majoritatea județelor. Principalul este ca. in aceste zile, concomitent 
cu folosirea din plin a mijloacelor mecanice, să se urgenteze prașilele 
manuale. Pină la data de 31 mai a.c., prașila intii manuală s-a făcut 
pe 99 la sută din totalul suprafețelor la sfecla de zahăr, pe 88 la sută 
la floarea-soarelui șl 38 la sută la porumb. Cooperativele agricole din 
județul Teleorman au încheiat prașila întîl pe întreaga suprafață de 
porumb. Această importantă lucrare trebuie intensificată in județele 
Timiș, Arad. Bihor, Brăila, Tulcea, unde s-au prășit numai 21—32 la 
sută din suprafețele cultivate cu porumb. Chiar și acolo unde s-a 
încheiat prașila întii, este necesar să se treacă grabnic la executarea 
de prașile mecanice și manuale repetate, in vederea distrugerii bu- 
ruioni’or.

Ținind seama de evoluția timpului, care favorizează atît dezvoltarea 
culturilor, cit și a buruienilor, este necesar să se acorde in continuare 
atenție urgentării lucrărilor de întreținere, prin întrajutorarea cu forță 
de muncă și mijloace mecanice in cadrul consiliilor intercooperatiste, 
al fermelor și brigăzilor. Pe nici un hectar să nu lăsăm buruienile să 
diimuiască recolta, să facem prașilele cit mai repede și ori de cite ori 
este nevoie, pentru ca pretutindeni culturile să se dezvolte normal și 
sâ se obțină producții cit mai bune. în cadrul unui raid-anchetă am 
urmărit cum se desfășoară lucrările de întreținere in două județe.

Pe ogoarele județului Galați, mii 
de cooperatori și mecanizatori mun
cesc fără preget la întreținerea cul
turilor. După încheierea prașilei la 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și 
cartofi ne întreaga suprafață, acum 
t ate forțele manuale și mecanice 
sint concentrate la prășitul porum
bului. Pe ansamblul județului, pra
șila mecanică la porumb s-a efectuat 
pe 92 la sută din suprafață, iar pra- 
ș:ia manuală pe 78 la sută. Unele u- 
nități agricole au încheiat prășitul 
porumbului : Suceveni — pe 800 ha. 
Matca II — pe 880 hectare. Băneasa 
— pe 770 hectare. Bine s-a lucrat și 
pe terenurile cooperativelor agricole 
din Corni și Valea Mărului. In multe 
unități se remarcă organizarea ju
dicioasă a muncii, preocuparea pen-

tru grăbirea lucrărilor. La coopera
tiva agricolă Independența, de pildă, 
datorită aolicării acordului ’ global, 
viteza de lucru a fost depășită zi de 
zi, prășindu-se toate cele 1 164 de 
hectare cu porumb.

— Pentru urgentarea lucrărilor de 
întreținere — ne spunea ing. Emil 
Petrache. directorul general al di
recției agricole județene — au fost 
luate măsuri energice. Cadrele de 
conducere și specialiștii organelor 
județene sint repartizați pe consilii 
întercooperatiste. unde rezolvă la 
fata locului problemele ce se ivesc. 
La prășitul mecanic se acordă deo
sebita atenție muncii mecanizatori
lor. folosirii la întreaga capacitate a 
utilajelor. în condițiile specifice din 
acest an. cind rezerva de umiditate 
din sol este mică, au fost luate mă
suri pentru spargerea crustei, aoli- 
cindu-se prașile mecanice și m’anua-

le repetate, ori de cite ori este ne
voie. In acest scop specialiștii con
trolează permanent calitatea lucră
rilor. Cooperativelor agricole care 
dispun de mai puțină forță de mun
că li s-au repartizat cantități mai 
mari de erbicide, așa cum este ca
zul la Măstăcani, Foltești. Fundeni 
etc. De asemenea. s-au erbicidat 
culturile de porumb siloz care nu sint 
repartizate în acord global.

Deși in majoritatea cooperativelor 
agricole lucrările se desfășoară in 
ritm intens, există unități unde nu 
se folosesc din plin forțele si mij
loacele existente. La cooperativa a- 
gricolă Brăhășești au fost prășite 
numai 570 hectare, din cele 800 hec
tare cu porumb, iar la cooperativa 
Cudalbi prașila I s-a făcut pe 
900 hectare, din cele 1 697 hectare cu 
această cultură. Există reale posibi
lități ca. pe ansamblul județului, să 
se nră.șească zilnic cel puțin 10 la 
sută din suprafața totală de porumb. 
Ilotărîtoare 'feste însă buna organi
zare a muncii în fiecare unitate.

C. BORDEIANU

însemnate forțe mecanice și ma
nuale din satele și comunele jude
țului Bacău sint concentrate la în
treținerea culturilor. In cooperativele 
agricole Plopana. Farao’ani. Mărgi
neni. Găiceana și altele am întîlnit 
de dimineața și pină seara sute do 
cooperatori și mecanizatori la mun
ca in cimp. La Corbasca, președin
tele cooperativei agricole. Alexandru 
Oțetea, ne-a spus că zilnic ies la 
prășit cite 800—900 de cooperatori, 
tineri șl virstnicl. Organizarea și re

tribuirea muncii in acord global II 
stimulează să facă toate lucrările la 
timp și cit mai bine. Ei au încheiat 
prima prașilă la sfecla de zahăr'și 
floarea-soarelui. Brigăzile conduse 
de Mihai Aurel. Gheorghe David și 
Ion Berindea execută prașila a doua 
ne ultimele hectare de sfeclă de za
hăr.

Aceeași bună organizare a muncii 
se remarcă și la cooperativa agricolă 
din Mărgineni. Ing. Ovidiu Tomu- 
lescu. președintele unității, aflat 
printre cooperatori pentru a urmări 
calitatea lucrărilor, spunea că for
mațiile mixte de cooperatori și me
canizatori cunosc din timp ce lucrări 
au de efectuat. în ciuda vremii ca
pricioase, cooperatorii de aici sînt cu 
lucrările la zi. întreaga suprafață 
cultivată cu sfeclă de zahăr a fost 
prășită și rărită, iar la porumb pra
șila mecanică și manuală a fost e- 
fectuată pe 80 la sută din suprafață.

în județ sint cooperative a- 
gricole unde încă nu s-a trecut cu 
toate forțele la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor. La Hor- 
gești, Itești, Prăjești, Dămienești 
prășitul fiorii soarelui este abia lă 
început. în unitățile respective, ca 
și la Tătărăști, Petrești, Blăgeșli. pe 
sute de hectare culturile abia se mai 
zăresc din buruieni. Și aici se vor
bește de organizarea muncii în acord 
global, dar oamenii nu sint mobili
zați la muncă. Oare conducerile a- 
cestor unități, membrii cooperatori 
își închipuie că pot obține recolte 
snorite in acest an fără să execute 
la timp prașilele ? Există o ordine 
firească a lucrărilor in agricultură 
și ea trebuie respectată riguros pre
tutindeni 1

Ch. BALTA 
corespondentul „Scinteil*

- CONTRASTE -
Prea-complexa problemă 

a optimizării... salatei
Nici n-a început 

bine campania de 
preluare a legumelor, 
că unii lucrători de 
la I.L.F. au și reîn
ceput anumite prac
tici. „Am cultivat 
salată pe 5 hecta
re, cum scrie La 
contractul Încheiat cu 
centrul din Zimnicoa 
— ne relata zilele tre
cute Ion Boboc, a- 
jutor de șef de 
fermă la C.A.P. „Zo
rile socialismului" din 
Bragadiru-Teleorman.

Clnd să Începem li
vrarea, a venit un to
varăș receptioner, Bă- 
lflionră, si. după ce a 
dat o raită prin gră
dină. ne-a spus să lă
săm salata sâ mai 
crească. Șl am lă
sat-o. Apoi, după un 
timp, a venit alt re
ceptioner, Mutu, care 
ne-a luat la rost că 
salata e prea mare. 
Și. uite-așa, clnd e 
mică, cind e mare...". 
Adevărul e la mijloc : 
cind centrele de pre

luare n-au beneficiari, 
receptionerii devin 
mal cusurgii, mal... 
Se poate să fi fost 
multă salată pe piața 
din Zimnlcea In acea 
perioadă ; dar că a- 
celași produs ar fi 
prisosit, pe atunci, pe 
piețele Capitalei — ca 
să nu mergem mal 
departe — aceasta e 
mai greu dc admis. 
Cum 6int și mal greu 
de admis reeditările 
practicilor păgubitoare 
ale unor „cusurgii" 
de ocazie.

h ochi, nici praful de lapte 

nu-i recomandabil
în cursul acestei 

veri urmează să in
tre în funcțiune fabri
cile de produse lacta
te din Sf. Gheorghe, 
județul Covasna, Sin- 
nicolau-Mare, județul 
Timiș, unități care, 
între altele, vor livra 
consumatorilor canti
tăți însemnate de unt 
și lapte praf degresat
pentru uz furajer. Și 
cum în perioada de 
vară, odată cu scoa
terea animalelor la 
pășune, producția de 
lapte este in creștere.

respectarea graficelor 
de execuție și a ter
menelor de dare in 
funcțiune a fabrici
lor amintite are o 
more insemnătate. To
tuși, intrarea în pro
ducție a celor două 
fabrici la datele pre
văzute este, deocam
dată. incertă, datorită 
greutăților provocate 
de întreprinderea de 
cazane mici și apara- 
taje din Cluj. Deși
cazanele cu o capa
citate de 2 tone aburi 
pe oră fiecare au

fost contractate pentru 
trimestrul intii din 
acest an, nu au fost li
vrate nici acum. La 
toate insistențele be
neficiarilor s-a răspuns 
cu... mai așteptați, 6e 
va rezolva. Dar ter
menele, bată-le vina, 
au trecut de mult. O 
fi vorba de . cazane 
mici, dar necazurile 
sînt mari, pentru că 
fără abur procesul de 
producție nu este po
sibil. Iar promisiunile 
par să fie praf in 
ochi — din păcate nici 
măcar lapte praf...

Prestidigitație cu poduri 

și grajduri
Ca să faci un grajd 

trebuie destule mate
riale — cherestea, ci
ment, cărămizi — 
și. bineînțeles, multă 
muncă. Și pentru pro
curarea unor aseme
nea materiale, coope
ratorii din Horodnicu 
de Sus. județul Su
ceava, au aprobat 
fonduri importante. 
Au fost făcute și graj
durile, o frumusețe, 
care acum însă sînt 
supuse degradării. A- 
cest lucru, după cum 
ne relatează lntr-o 
scrisoare tov. Dumitru 
Nichiforel, a determi

nat comisia de con
trol obștesc să-și în
drepte atenția spre 
sectorul zootehnic. Și 
bine a făcut, pentru 
că a descoperit lucruri 
neașteptate. Scindurile 
de pe podul unui 
grajd, pe o lungime 
de 50 metri, au fost 
luate în întregime, iar 
la.unalt grajdau fostz 
scoase parțial.*JCe s-a 
făcut cu ele ? O parte 
au fost întrebuințate 
drept cofraj pentru 
turnarea betonului la 
iesle. Deci au stricat 
lntr-o parte, ca <■ să 
construiască In alta. 
Cu toate acestea, nu

8-a putut justifica ce 
s-a făcut cu celelalte 
scinduri. La interven
ția organelor în drept, 
sesizarea comisiei a 
fost luată în seamă de 
consiliul de conduce
re, care a imputat șe
fului de fermă va
loarea materialului. 
Dar. după cum au 
constatat membrii co
misiei, .acest grajd 
este desfigurat și ne
igienic pentru adăpos- 
tirea animalelor". Cind 
va fi reparat ? Ca 
să-L refacă podul va 
trebui să fie stricat’ 
ălt grajd ? Și așa mai 
departe 7

— Cu o asemenea documentație sintem siguri câ ne avlzeazâ noile... 
tipuri de pioneze !...

Desen de Ștefan COCIOABA
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LA „ELECTROBANAT" TIMIȘOARA

Noi corpuri do iluminat pentru autovehicule
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Concomitent cu dezvoltarea 
fabricației de autovehicule din 
țara noastră, la cunoscuta între
prindere timișoreană „Electro- 
banat" — principalul producă
tor intern de corpuri de ilumi
nat auto — s-a pus un accent 
deosebit pe asimilarea cit mai 
rapidă in producție a întregii 
game de lămpi de semnalizare 
|i faruri pentru autoturisme, 
autocamioane și autobuze. După 
cum ne informează inginerul 
Nicolae Margan, director tehnic 
al întreprinderii, odată cu pro
ducerea in acest an a farului 
asimetric dreptunghiular, se va 
încheia, practic, acțiunea de 
asimilare a întregului s.-t de 
lămpi destinat echipării auto
turismului ..Dacia 1 330". De 
altfel, tot în acest an va fi 
realizat și setul complet de 
corpuri de iluminat și de sem
nalizare pentru autocamionul 
..ROMAN". Astfel, la cele 9 
lămpi de semnalizare, aCate In

producția curentă, se vor adău
ga încă șase, intre Care, lampă 
poziție ceață. Lampă semnalizare 
spate, ochi de pisică etc. în pla
nul tehnic figurează, de ase
menea, realizarea altor 7 lămpi 
și pentru autobuze. Specialiștii 
întreprinderii sint preocupați in 
prezent dc proiecțarea unui far 
și a unei lămpi de semnalizare 
pentru motoreta „Mobra-minl" 
și a unui far de bicicletă care 
urmează să intre in producția 
de serie in anul viitor.

Pentru realizarea volumului 
sporit de corpuri de Iluminat 
auto, se află in construcție o 
nouă capacitate de producție cu 
termen de punere In funcțiune 
în acest an, care va permite 
integrarea fabricației acestor 
produse intr-o unitate de tine 
stătătoare.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteli”
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(Urmare din pag. O

încâlcind grav legalitatea socia
listă. au tăinuit lipsurile și defi
ciențele care au dus la neindepii- 
nirea planului din anul tre
cut — incerci nd să le acopere 
prin rapoarte false și cifre 
fictive. Indiscutabil, trebuie bla
mată cu toată asprimea această 
practică frauduloasă, profund ne
cinstită. de a înșela stalul, clasa 
muncitoare, care au încredințat ce - 
lor in cauză înalta răspundere de 
gestionare a unei părți a avuției 
întregului nostru popor. Pe bună 
dreptate, tovarășul Ni colac 
Ceausescu sublinia câ atunci 
cind este vorba de lipsuri, le dis
cutăm și criticăm pe cei vinovați, 
dar cind avem de-a face cu încer
cări de a induce in eroare, de a 
înșela de fapt însăși clasa mun
citoare. poporul. lucrurile se 
schimbă ; nu mai este vorba de 
simple lipsuri, ci de o atitudine 
necorectă din partea acelora că
rora partidul, statul, clasa mun
citoare le-au încredințat răspun
derea in gestionarea unei părți a 
avuției generale a întregului nos
tru popor. Față de aceasta nu pu
tem fi in nici un fel îngăduitori !

Daune'.e produse de asemenea 
practici reprobabile pot fi apre
ciate in întreaga lor complexitate 

/ avindu-se în vedere că raportarea 
falsă a producției realizate nu se 
limitează la cadrul strict al între
prinderilor respective : privarea in 
realitate a societății de produsele 
raoortate creează serioase compli
cații. căci perturbează în lanț me
canismul productiv al altor unități, 
deoarece. în sistemul interdepen
dentelor din cadrul economiei 
noastre unitare, aceste produse 
erau luate in calcul, fiind plani
ficate pentru diferitele necesități 
economice.

Pe bună drentate se impune între
barea : cum a fost posibil ca in 
asemenea Întreprinderi, cu mii si 
mii de muncitori, cu organizații 
d^ n-rtid cuprinzînd mii de co
muniști, să se petreacă'astfel de 
fapte? Evident, răspunsul estrt — 
si nu poate fi — deci! unul sin
gur : nentru câ respectivele orga
nizații de partid nu s|-au înțeles 
sl nu si-au Îndeplinit just rolul 
de conducător politic In viata co
lectivelor respective, nu și-au e-

xcrcltat cu fermitatea, principiali
tatea partinică și exigența nece
sare controlul de partid asupra 
activității economice.

Desigur, actualul cincinal pune 
In fata fiecărui colectiv sarcini 
mari, mobilizatoare, a căror înde
plinire — Intru totul posibilă ! — 
poale Uneori ridica in viata unei 
Întreprinderi și anumite situații 
comolexe ; se pot ivi. din diferite 
cauze, neajunsuri, defecțiuni, ră
puneri in urmă. Dar in asemenea 
situații este cu atit mai mult da
toria organizației de partid, a co-

bilităti în conducerile întreprinde
rilor. centralelor sau din ministere, 
pentru fiecare funcționar trebuie 
sâ fie clar că orice act administra
tiv. orice situație contabilă, orice 
raoortare de, plan pe care iși pun 
semnătura reprezintă un document 
de c&a mai mare răspundere care, 
privind nemijlocit aplicarea poli
ticii partidului, are nu caracterul 
de simplu act economic, ci. într-un 
anumit sens, reprezintă un docu
ment cu caracter de partid. în 
acest sens se cuvin Înțelese in 
mod aprofundat REPETATELE

preocupări, combaterea oricăror 
fonno de manifestare 8 spiritului 
fcstlvlst, a tendințelor de paradă 
și lăudăroșenie, de prevalare a in
tereselor înguste, carieriste. în de
trimentul intereselor generale ale 
societății, ale întregului ponor, 
neadmiterea împăciuitorismului față 
de lipsuri.

După cum se știe. In Întregul 
nostru partid se dezbate, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
proiectul de Norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. Fără Îndoială

ÎNALTA RESPONSABILITATE 
A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

munistilor să se situeze în frun
tea luptei pentru lichidarea aces
tora. sâ acționeze pieptiș, mobili
zând întregul colectiv, toate for
țele și energiile acestuia — ne
cum a asista pasiv la subterfugii 
pentru escamotarea și camuflarea 
deficientelor. Rolul conducător al 
organizațiilor de partid implică și 
impune o temeinică și permanentă 
cunoaștere a stărilor de lucruri, a 
realităților efective ale procesului 
de producție, urmărirea lor vie, 
atentă — și, totodată, intervenția 
promptă și combativă, energică și 
eficace pentru remedierea orică
ror neajunsuri, pentru elaborarea 
și aplicarea operativă a măsurilor 
necesare.

Firește că In sfera controlului 
organizației (le partid Intră si ac
tivitățile cu caracter administrativ, 
în această privință trebuie sub
liniată îndatorirea organizației de 
D’rtid de a înrădăcina în conști
ința tuturor cadrelor administrati
ve — de la director pină la con
tabil. de la inginer la maistru — 
sniritul de respect absolut al lega
lității, de strictă disciplină finan
ciară, de desăvîrșită corectitudine. 
Pentru fiecare cadru cu responsa-

SUBLINIERI FĂCUTE DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU — 
IN SENSUL CA FIECARE CA
DRU DE CONDUCERE ECONO
MICA ESTE ȘI UN LUCRATOR 
POLITIC. CA FIECARE FUNC
ȚIONAR ESTE TOTODATĂ UN 
ACTIVIST DE PARTID, INDIFE
RENT DACA ESTE SAU NU 
MEMBRU AL PARTIDULUI.

Prin această prismă generală 
trebuie criticate și alte practici 
oare. într-un fel sau altul, con
travin spiritului de corectitudine — 
cum ar fi rapoartele sau situațiile 
despre „îndepliniri globale", „la 
tonaj" sau recurgerea exclusivă la 
indicatorii valorici — spre a se 
masca nerealizarea integrală a tu
turor sortimentelor planificate. 
Chiar dacă, formal, cifrele rapor
tate sînt corecte, in fapt, conse
cințele economice generate de ne- 
ro'oectarea prevederilor sortimen
tale ale planului nu sint însă mai 
puțin dăunătoare. *

Exercitarea rolului conducător al 
organizațiilor de oartid implică, 
concomitent cu preocuparea neslă
bită pentru asigurarea bunului 
mers al întregii activități produc
tive si ca o componentă a acestei

că asemenea dezbateri au avut loc 
si in cele două întreprinderi d<51- 
jene mai sus amintite. Dar se 
poate pune întrebarea : cum au 
condus organizațiile de partid res
pective aceste dezbateri dacă s-au 
putut petrece și dăinui, o lungă 
perioadă, faptele săvirșite ? în ge
neral. trebuie arătat că. pe alocuri. 
In unele organizații se consideră 
că normele eticii și echității so
cialiste s-ar referi doar la rapor
turile dintre indivizi, la precepte 
morale privind comportarea in fa
milie — sau dezbaterea normelor 
6e cantonează In sfera abstracțiu
nilor. a prelegerilor teoretlzante. a 
Dovetelor umaniste general valabi
le. Or. a îndeplini just rolul de 
conducător politic al acestor dez
bateri. a asigura Imediata tradu
cere in viată a codului moral în
seamnă pentru organizațiile de 
partid să aibă. In primul rind, în 
vedere comportarea oamenilor In 
producție — sfera hotăritoare a 
activității umane — atitudinea lor 
fată de muncă șl față de avutul 
obstesc.

Exercitarea rolului conducător al 
organizațiilor de partid, presupu- 
nind înalta răspundere a comuniș

tilor pentru tot ce se Intimplă In 
fiecare unitate, cunoașterea pre
cisă, in orice moment, a stadiului 
îndeplinirii sarcinilor de plan, sta
bilirea unor relații corecte de 
muncă și colaborare principială 
cu conducerea administrativă, im
pune deopotrivă sprijinirea orga
nismelor de conducere colectivă, a 
comitetului oamenilor muncii, creș
terea rolului adunării generale a 
oamenilor muncii — astfel ca a- 
cestea să dezbată in spirit critic, 
de exigență problemele principale 
ale producției și să ia măsuri prac
tice, eficiente de Îmbunătățire a 
activității economice.

Un rol major în întărirea rolu
lui conducător al organizației de 
partid revine activului de partid. 
Valorificind Imensele rezerve de 
experiență, pricepere și energie de 
care acesta dispune în toate între
prinderile, localitățile sau județe
le țării, organele și organizațiile 
de partid trebuie să se sfătuiască 
permanent cu activul, să-l atragă 
la dezbaterea oricăror probleme 
importante ce se ivesc, la elabora
rea și aplicarea tuturor măsurilor 
adoptate. Calea fructuoasă spre 
soluționarea cu succes a proble
melor rezidă numai și numai în 
mobilizarea de către organizațiile 
de partid, într-un unic și viguros 
șuvoi, a intregului activ de partid, 
a energiilor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii.

întărirea rolului conducător al 
organizațiilor de partid nu are un 
caracter conjunctura!, nu este re
clamată de manifestarea unor de
ficiențe, ci constituie o cerință le
gică a procesului istoric de înain
tare pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, spre 
comunism, îmbunătățindu-și neîn
cetat activitatea, întărindu-și rolul 
conducător, organizațiile de partid 
vor asigura soluționarea cu succes 
a sarcinilor de tot mai mare com
plexitate pe care le ridică dezvol
tarea societății noastre, vor călăuzi 
tot mai eficient vasta activitate 
creatoare a poporului nostru con
sacrată înfloririi patriei, realizării 
de noi și cit mai mari succese In 
lntîmpinarea celei de-a XXX-a a- 
nlversări a eliberării patriei și a 
Congresului al Xl-lea al partidu
lui, înălțării continue a edificiului 
socialist pe pămintul României.
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Cel mal multi dintre elevii licee- 
•i fire»c. 

crescuți la 
la realLze-

Nicolae I ■

mplcxul proces al 
conducerii acricullurii 

«.nil urpniclci cloni?- 
mirro C.A.P.-urilor și 

rădice ne loturile 
..experiență" de 

ară o nutrm numi 
'jml de obligații si 
s pentru liceul a- 

rdln profeslonal-di- 
ativ-etic.

Drtmul rind ne determini să

Inci «l-ș| «ncre cu Indlrjlrt •edili? 
ti ..dornurile 
trul... 
vedit 
bune 
oractl 
licee

didactice din nerime- 
ora»«»lor. des! experiența « do- 

R-au obtlnut rezultate mai 
In nrrcfttlrca de «necialltate șl 

Icâ a elevilor, tocmai in acrie 
situate In inima unor zone a- 

grlcole (Ciacova — iudețu) Timiș. 
Salonta — iudriul Bihor, Ha 11 nea — 
ludetul Mehedinți șa.).

In dialogul nostru cu specialiștii 
de la Liceul agricol din Ciacova. a- 
ccsila au subliniat cft rațiunea de 
a fi a liceului de specialitate eu pro
fil agricol este strinsa legătură cu 
practica agricolă, cu munca directă 
in agricultură. Din acept unchi de

ii m — cu concursul forurilor de re
sort — un mal lara schimb de ex
periență Intre liceele agricole. De 
asemenea, a-a subliniat necesitatea 
unei participări mai active a soecia- 
I stil or din scoli șl din producția a- 
crlcolA la alcătuirea programelor șl 
manualelor, a materialului didactic.

— Dincolo de prog.’illrea generală 
si de specialitate, anii de studiu pot 
si trebuie să fio pentru elevii liceu
lui agricol st o scoală a educației ce
tățenești. a formării spiritului de 
buni gospodari, a inițiativei, calități 
esențiale pentru aceia care se dedică 
agriculturii — este de părere i ' 
agronom Alexandru Munteanu. In-

RAȚIUNEA DE A FI
4 LICEULUI AGRICOL

județul 
Toate a- 
realîzate 

în strinsă legătu
ră cu practica și 
producția agri
colă.

La Liceul agri
col din Ciacova 
aceste deziderate 
didactice sint transpuse rj perseve
rentă in viață. Prin eforturile între
gului colectiv profesoral și ale elevi
lor s-au amenajat 7 cabinete și la
boratoare de specialitate, dotate cu 
aparate și instrumente moderne, 
cimpuri didactice și experimentale, 
„colecții" vii de plante și animale. 
Elevi; au la dispoziție un parc de 
mașini agricole ; în anii de școală 
învață conducerea și repararea trac
torului. la absolvire obținind și car
netul de rutierisL

— Ne-am străduit să asigurăm un 
cadru natural cit mai real lecțiilor 
la disciplinele de specialitate, fiindcă 
e<te de neconceput să faci agricul
tură numai cu creta oe tablă — 
menționează directorul liceului, ing. 
zootehnist Nîcolae Banu. Pe tarla
lele noastre, in ferma zootehnică 
realizăm cu elevii și o producție de
loc neglijabilă (mai mare decit nor
ma medie obținută in unitățile agri
cole din jur), deoarece agricultura 
științifică nu se poate învăța fără 
muncă si participare directă la rea
lizarea recoltelor ; din 1970 si pină 
acum am realizat peste 500 000 lei 
beneficii.

Aceste argumente pledează deopo
trivă și pentru situarea liceului agri
col in mediul rural. Unele unități de 
învățămint de acest profil continuă

legătura cu practica,
cu producția agricolă

vedere, spuneau ei. profilul actual 
al acestor licee, nivelul de cunoștințe 
generale asigurate elevilor sint. in 
general, corespunzătoare cerințelor 
unei agriculturi moderne. Se mențin 
insă si unele aspecte mai nutin sa
tisfăcătoare in modul de organizare 
si desfășurare a procesului de invă- 
tămint.

— Fată de agricultura intensivă 
sore care e orientată agricultura 
noastră. pregătirea teoretică de spe- 
c.-alitate a elevilor se menține încă 
la un nivel simplist, manualele fiind 
deficitare mai ales la capitolul ac
tualizări — este de părere ins. Ni- 
colae Banu. Unele obiecte de cultură 
generală (fizica, chimia, de exemplu) 
sint insuficient corelate cu cerințele 
domeniului de profil.

— Perioadele de practică, deși în 
general bine amplasate in timp, cu? 
Drinzind- mai toate tipurile de lucrări 
agricole, ar
lungă durată pentru a consolida de
prinderile și priceperile de muncă 
ale elevilor — opinează ing. agronom 
Ștefan Baia, inspector școlar jude
țean.

în legătură cu aceste probleme si 
cu altele care provoacă încă greutăți 
bunei desfășurări a procesului in- 
structiv-educativ, interlocutorii noș
tri au făcut propunerea de a se rea-

Asa cum rațiunea de • fi a liceului 
agricol este strln&a »a legătură cu 
practica agricolă, cu munca directă, 
efectivă în Agricultură, locul firesc 
rI Absolvenților acestui liceu este pe 
ogoare, in întreprinderi agricole de 
stat sl cooperative agricole, In com
plexe Industriale roolchnlee si — in 
cazul celor mal buni — printre stu
denții Institutelor agronomice. Ana
lizată din acest unghi de vedere, si
tuația absolvenților Liceului agricol 
din Ciacova este mulțumitoare. Pro
moțiile anilor 1970—1073 se află În
cadrate. cu foarte rare excepții, la 
locul lor firesc. Dar numai excepții, 
pentru că absolventa Iuliana Pitic, 

in prezent tehni
ciană la C.A.P. 
Gîrbovăț - Bozo- 
vici, lc-a scris cu 
bucurie foștilor 
săi profesori din 
liceu, de la Con
ferința pe țară a 
cadrelor de con
ducere din unită
țile agricole de 
stat șl coopera
tiste. că a primit 
distincția „Meri
tul agricol”. Chio 
Viorica este ș°fa 
fermei legumicole 
de la C.A.P. Jebel 
și exemplele de 
acest fel ar putea 
continua. De la 
un an la altul a 
crescut numărul 
absolvenților care 
hu reușit la con
cursul de admi
tere în Invăță- 
mîntul superior 
agronomic : 5 in 

11 in 1972, 12 în

tv
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trebui să fie de mai

drumâtorul U.T.C. de la Liceul fl
ori col din Ciacova. Fiecare elev are 
îndatoriri precise in școală — înce- 
pind de la urmărirea culturilor pe 
o parcelă didactică, serviciul zilnic 
(pe echipe) la ferma zootehnică. în
grijirea si întreținerea parcului sco
lii. oină la serviciul de la cantină si 
ordinea in internat. O dată termi
nată munca pe Parcelele scolii si in 
ferma zootehnică, elevii participă la 
muncă patriotică pe ogoarele unită
ților agricole din comună. în fiecare 
toamnă, uteciștii noștri culeg și 
transportă recolta de ne circa 100 
ha : de asemenea, au contracte de 
lucru cu C.A.P.-uri pentru întreți
nerea unor culturi de legume.

împreună, profesori și elevi au 
lucrat la modernizarea localului li
ceului — încălzire centrală, apă cal
dă in permanentă, sala de gimnas
tică si festivități, static de radiofi- 
care — au amenajat terenuri de 
sport, un parc cu flori și arbori de 
toate soiurile.

Prin modalități diverse sint stimu
late aptitudinile si înclinațiile elevi
lor. incit atunci cind vor fi reparti
zat! pe ogoare să fie nu numai buni 
cunoscători ai procesului de produc
ție din agricultură, ci si oameni cu 
preocupări mai largi, priceputi în 
organizarea si participarea la viața 
spirituală a satului.

1970, 9 in 1971, 
1973.

Unitățile agricole primesc cu bra
țele deschise, ba chiar solicită pe 
absolvenții acestui liceu, pentru că 
sint bine pregătiți practic, sint obiș- 
nuitl cu munca, sint harnici si con
știincioși — ni se spune. Din păcate, 
această situație nu este generală. Nu 
rare sint cazurile cind absolvenților 
altor licee agricole nu li se asigură 
in Droductia agricolă locul de muncă 
adecvat pregătirii lor. Sint incă in
suficient precizate cadrul si condi
țiile de încadrare ale absolvenților li
ceelor agricole. îndeosebi in între
prinderile agricole de stat. Prea pu
țin sint sprijiniți și încurajați absol
venții cei mai buni ai acestor licee 

•să se pregătească pentru a intra în 
facultățile de profil. In aceste direc
ții se cer concentrate atenția si preo
cupările forurilor de învățămint. aie 
unităților pe lingă care funcționează 
liceele agricole. Pregătirea cadrelor 
de specialiști de toate nivelurile in 
acest sector este o condiție princi
pală pentru înfăptuirea obiectivelor 
de dezvoltare be care conducerea 
partidului și statului le-a trasat a- 
griculturii socialiste din patria noas
tră.

fi,30 Gimnastica pentru toți.
fi.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil 

„Daktari".
10.00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii — ediție 

specială. La aniversarea a 25 
de ani a Consiliului — 
național rI muzicii de 
egida UNESCO.

12.30 De strajă patriei.
13.00 Album duminical.
14.45 Magazin sportiv.
15,35 Drumuri în istorie : 

tea Bihorului. Oradea, ___
tea de pe Crlșul Repede.

15,55 Film serial „17 clipe ale unei 
primăveri" — producție a . 
Studiourilor de televiziune 
sovietice. Episodul VII.

17,05 Cintare patriei — Concurs 
coral Interjudcțcan.

18,50 Roma — trepte de Istorie.
19,00 Lumea copiilor : „Frumoa- 

să-1 strada noastră".
' 19,30 Telejurnal « Săptâmîna po

litică Internă și internațio
nală In imagini.

20,00 Film artistic „Dragă John" 
— o producție a studiourilor 
cinematografice suedeze. Pre
mieră pe țară.

21.30 O glumă, un cîntec șl... res
tul. Emisiune muzlcal-dis- 
tractivă cu momente vesele 
și melodii în primă audiție.

22.15 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

Intor- 
sub

Ceta- 
cetn-

10,00-11.45 Matineu simfonic.’ Con
certul orchestrei Filarmoni
cii de stat ..George Encscu". 
Dirijor : Gika Zdrankovici 
(Iugoslavia). Solist : Mihai 
Constantlnescu.

20,00 Film serial pentru copil 
„George". Episodul „Cabana 
lui George".

20,25 Dans șl muzică de pretutin
deni. Dansuri populare din 
R.P. Ungară.

20,40 Mal aveți o întrebare ? Omul 
— civilizația — mediul În
conjurător.

21,20 Film serial „Columbo".

LUNI, 3 IUNIE

PROGRAMUL I

Florlca DINULESCU 
Cezar IOANA

16.30 Emisiune în limba maghiara. 
19,00 Vetre folclorice (Interviziu-

ne). „Peste deal, pe sub pă
dure".

19Ț20 1001 de seri : Cățelușul as
tronaut.

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Ancheta TV : Monumentele 
șl turismul. Emisiune de E- 
manuel Valeriu.

20.35 Avanpremiera săptămînll.
20,40 Roman-foileton „Casa Bud- 

denbrook". Producție a stu
diourilor din R.F. Germania, 
ecranizare după Thomas 
Mann. Epjsodul III.

21.35 Revista Uterar-artistlcă TV. 
Șezătoare cu public orga
nizată de Revista literar- 
ărtistlcă TV în colaborare cu 
Comitetul județean P.C.R. 
Teleorman în municipiul 
Alexandria.

12,15 24 de ore.

Plecarea delegației
Marii Adunări Naționale în Japonia

La Invitația Dietei japoneze. «îm
bată la amiază a plecat spre Tokio 
o delegație a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Miron Constantlnes
cu, președintele M.A.N.

Pe aeroportul Otopeni, parlamen
tarii români au fo«t salutați de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Aurel Vijoli, 
președintele Grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie intre 
România și Japonia, de alte persoa
ne oficiale.

Erau prezențl Masao Kanazawa, 
ambasadorul Japoniei la București, 
și membri ai ambasadei.

★
în drum spre Tokio, delegația * 

făcut o escală pe aeroportul Șereme- 
tievo din Moscova, unde a fost salu
tată de A. P. Sitikov, președintele 

Sovietului Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus.

(Agerpres)

întoarcerea delegației P.C.R. de la cel
de al X-lea Congres al U. C. I.

Simbătă dimineața s-a înapoiat în 
Capitală delegația Partidului Comu
nist Roman, condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, -membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășii Miron Constdntlnescu,

membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R,, 
și Mihai Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, precum și de Bojidar Buku- 
miric, însărcinat cu afaceri a.i. al 
R.S.F, .Iugoslavia la București.(Agerpres)

Primire la C.C. al P.C.R
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit, simbătă di
mineața, delegația de activiști ai 
P.M.U.P., condusă de Wlodzimlerz 
Cymbala, adjunct al șefului secției 
economice a C.C. al P.M.U.P., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efectuea
ză o vizită in schimb de experiență 
in țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în-

tr-o atmosferă caldă. tovărășească, 
au participat tovarășii Mihai Mari
nescu, prim-vicepreședinte, și Gheor- 
ghe Fulea, adjunct de șef de secție 
la Consiliul Central de Control Mun- » 
citoresc al Activității Economice fi 
Sociale.

A fost prezent Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București.

Cronica zilei
Simbătă dimineața, tovarășul Mihai 

Dalea, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit delegația 
Uniunii Generale Tunisiene a Mun
cii — U.G.T.T. — formată din Sadok 
Besbes și Salah Ben Kilani. membri 
ai Comitetului Executiv al U.G.T.T., 
care efectuează o vizită in țâra noas
tră.

siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, de activiști de partid.

A fost, de asemenea, prezent dr. 
Hans Voss, ambasadorul R.D. Ger
mane la București.

★
Simbătă s-au încheiat lucrările 

conferinței internaționale : „Feno
mene semnalate la electrozii tuburi
lor in care au loc descărcări elec
trice în gaze”, organizată de Insti
tutul de fizică București, sub patro
najul Comitetului de stat pentru
nergia nucleară, Uniunii internațio
nale de fizică pură și aplicativă, So
cietății europene de fizică și altor 
organizații științifice. Conferința a 
întrunit un mare număr de oameni 
de știință din țâri ale Europei, A- 
mericii și Asiei.

★
Simbătă s-a înapoiat în Capitală, 

venind de la Berlin, delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de tova
rășul Ioachim Moga, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.S.U.G., 
a efectuat o vizită în schimb de ex
periență in Republica Democrată 
Germană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tov. Lu
cian Drăguț, vicepreședinte al Con-

e-

FAPTE ȘI
(Urmare din pag. I)PROGRAMUL II

Carnet ..ROMANIA-FILM" prezintă filmul albanez

cultural
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ACȚIUNEA „FOCUL
(Agerpres)

LEGENDĂ
„CINTÂM PATRIA, 

PARTIDUL 
Șl POPORUL

Pe scena Casei de cultură din 
orașul Chișineu Criș (județul 
Arad) s-a desfășurat o nouă 
fază zonală a concursului for
mațiilor muzicale coregrafice și 
a brigăzilor artistice intitulat : 
„Cintăm patria, partidul și po
porul". în fața unui numeros 
public au evoluat formații de 
artiști amatori din Chișineu 
Criș. Grăniceri, Olari, Socodor, 
Zerind, Sintea Mare, Pilu, Miș
ca. Asemenea faze zonale au 
mai avut loc recent la Arad și 
Lipova. (Constantin Simion).

150 DE ANI 
DE ÎNVĂȚĂMINT 

LA BALOTEȘTI
în cronica satului Balotești, 

din județul Mehedinți, s-a în
scris un eveniment cu o dublă 
semnificație : aniversarea a 150 
de ani de învățămint și împlini
rea a 135 de ani de la Înfiin
țarea școlii primare in aceas
tă localitate. S-au organizat cu 
acest prilej ample manifestări : 
o emoționantă intilnire cu fiii 
satului, o sesiune de referate și 
comunicări, inaugurarea unui 
muzeu istorico-etnografic, (Vir
gil Tâtaru).

„ȚARA MEA DE GLORII”
Sub acest titlu se desfășoa

ră la Bacău faza județeană a 
festivalului de cintece patrioti
ce și revoluționare, dansuri 
populare și poezie românească. 
Peste 500 de artiști amatori, re- 
prezentind pe cei circa 20 000 de 
elevi din licee, școli profesio
nale și licee de specialitate, 
participant la fazele anterioa
re, s-au întrecut pe scena Ca
sei de cultură a sindicatelor din 
orașul de pe Bistrița. Aplauze 
puternice au răsplătit strădanii
le tinerilor coriști din muni
cipiile Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Bacău, ca și pe cele ale 
dansatorilor, recitatorilor, cân
tăreților din orașele Moineșil, 
Comânești. Tg. Ocna și Buhuși. 
(Gh. Baltă).

TREI DECENII 
IN SLUJBA MUZICII

Se împlinesc In curind 30 de 
ani de la înființarea formației 
de muzică de cameră din Oradea, 
care l-a avut ca animator pe 
profesorul de la școala populară 

" ---- , nume
__ _  _ a 

Comitetul județean 
cultură și educație so- 
Bihor a organizat in 
celei de-a XXX-a ani- 
a eliberării patriei ..Sâp- 
muzicii de cameră”, la 

participat și prestigioasa

Regia : Muharrem Feizo. Cu : Llazi Serbo, Ndrek Loutsa, Tinka Kourti.

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR DE HANDBAL
CALARAȘI (prin telefon de la 

Dan Constantin). Pe stadionul 
limpia". ieri. handbalistele de 
..Textila" Buhuși au realizat o fru
moasă victorie in fata Universității 
București : 10—7 (4—2). Firește, e 
un rozultat-surpriză. dar explicația 
există : echipa textilistă a benefi
ciat. in poartă, de forma excelentă 
a Lidiei Stan și de „intervențiile” 
barelor propriei porii... în derbiul 
zilei s-au intilnit Universitatea Ti
mișoara și I.E.F.S. — fosta și res
pectiv actuala campioană. A fost un 
joc foarte echilibrat, ce a revenit la 
limită (6—5. la pauză 3—3) handba
listelor timișorene, 
turneul 
9—12 :
14—11 și „U" București — A.S.A. Tg. 
Mureș 15—11.

Rezultatele din 
masculin pentru locurile 
C.S.M. Reșița — „U" Cluj

Ieri si azi
XXXI-a a 
ieri după- 

) August"

17.30 Telex.
17.35 Album coral. Cîn'.ece patrio

tice» și prelucrări folclorice. 
Interpretează : Corul din
Biâneștl-Dîmbovița. Dirijor: 
Dumitru Bendi.

17.45 Film artistic: „Căsătorie prin 
mica publicitate". O savu
roasă comedie, producție a 
studiourilor cinematografice 
cehoslovace.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil 

„Daktari".
20,25 Viața economică a Capitalei. 

Activitatea economlco-so- 
clală din sectorul 5.

20.45 Muzică românească în 
temporaneitate.

21,15 Drumuri în istorie : Cetatea 
Bihorului. Oradea, cetatea 
de pe Crlșul Repede.

21.35 Film serial „Urmărirea". Pro
ducție a Televiziunii româ
ne. Scenariu] : Eugen 
bu, N. Mihail. Episodul 
— „Unchiul George".

ză o tematică subordonată, de 
însemnătate mai puțin gravă, 
de rezonanță mai puțin amplă. 
Terna majoră esențială a socie
tății noastre ? Omul angrenat 
cu toate fibrele ființei sale în
tr-un intens proces de creație. 
Această temă a muncii și a de
voțiunii in serviciul ei este 
încă, clupă părerea mea, palid 
ilustrată de dramaturgia origi
nală spre propria ei pagubă. 
Fiindcă o asemenea temă, de
parte de a se confunda cu su
biectele terne, expediate odini
oară in drame confecționate 
după niște rețete prozaice, fals 
pedagogice, o asemenea temă, 
tratată omenește, in respectul 
adevărului vieții, se poate ridi
ca la mari și emoționante culmi 
dramatice. In egală măsură, te
mele morale, legate de viața și 
aspirațiile tineretului, își aș
teaptă dramaturgii. Istoria, cu 
inepuizabilele ei tezaure de în
țelepciune, cu nesecatele ei co-

mori de pilde și niodele morale, 
rămîne, in continuare, o sursă 
de inspirație pentru scriitorii 
noștri de teatru cei mai ambi
țioși.

Lupta ilegală a partidului, cu
noscută in amănuntele ei exac
te, descifrată in sensurile ei is
torice, rămîne o cronică deschi
să tuturor inspirațiilor, avintate 
și dornice să transforme pagi
nile de fapte in pagini de le
gendă !

Această fugară privire asupra 
repertoriului tematic ne arată 
limpede că, in pofida succeselor 
repurtate, in pofida atitor bune 
spectacole cite au cucerit ade
ziunea publicului nostru, mai 
avem imens de lucru ca să ne 
ridicăm la dimensiunea timpu
rilor pe care le trăim.

De aceea se cuvine să socotim 
„Festivalul" nu un bilanț, fie 
el și excedentar, ci o fereastră 
deschisă spre noile cote ce se 
cuvin a fi cucerite spre binele 
și progresul culturii noastre tea
trale.

r • SPORT • SPORT

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ (Corespondentul „Scinteii", Gh. 
Baltă). — In cea de-a doua zi a 
turneelor finale ale campionatului 
național de handbal, meciurile au 
fost mai echilibrate și. in general, 
mult mai disputate decit cele din 
ziua inaugurală. La băieți, in turneul 
pentru locurile 1—4 mai intii s-au 
intilnit echipele Dinamo București 
și Politehnica Timișoara. După o 
dispută dirză, spectaculoasă, care a 
plăcut celor peste 4 000 de spectatori, 
scorul a fost egal : 11—11 (6—5). In 
continuare, echipa campioană. Steaua, 
a întrecut pe H.C. Minaur Baia Mare 
cu 24—15 (14—10).

La fete, in lupta pentru evitarea 
retrogradării, Mureșul Tg. Mureș, 
— C.S.M. Sibiu 16—11, Constructo
rul Timișoara — Rulmentul Brașov 
17—6.

la fotbal

de artă, Oscar Boda, un 
cunoscut in viața muzicală 
Bihorului. “ 
pentru 
ci aii stă 
cinstea 
versări 
tămina 
care a _---- -— --------
formație condusă de Oșcar Boda. 
Primul concert —al 1 500-lea din 
activitatea ei — a fost prezen
tat in fața muncitorilor de la 
întreprinderea ..Alumina". După 
un turneu de concerte susținut 
de această formație prin diferi
te școli și întreprinderi, la ca
sele de cultură din Oradea și 
Aleșd. „Săptămlna muzicii de 
cameră" s-a încheiat cu un pro
gram susținut de școala specia
lă nr. 7 din Oradea. (Dumitru 
Gâță).

în „uvertura” etapei a 
diviziei A de fotbal, i 
amiază, pe stadionul „23 
din Capitală, s-au intilnit echipele 
Sportul studențesc și A.S.A. Tg. Mu
reș. Scor 1—0 pentru gazde, unicul
gol fiind marcat in min. 20 de Sandu 
Mircea. Meciul a fost de un nivel 
destul de slab, foarte puținii spec
tatori regretind. desigur, timpul 
pierdut Echipa bucureșteană s-a 
arătat (prin comparație, numai) 
ceva mai decisă, locul in clasament 
obligind-o la aceasta. Dintre pu
ținele faze mai interesante — petre
cute atit in careul oaspeților, cit și 
in cel al gazdelor — am reținut : 
mai intii momentul golului. Sandu 
Mircea reluind cu capul, prin plon
jon. mingea centrată de pe extrema 
dreaptă- Sportul studențesc a mai 
avut o mare ocazie in min. 60. cind 
Leșeanu a șutat puternic. însă Na
gel a apărat La scurt timp. Fazekas 
a pătruns impetuos, printr-o acțiune 
personală, pină foarte aproape de 
poarta apărată de Suciu. Șutul său 
nu a avut, totuși, precizia necesară.

Să sperăm că in meciurile de as
tăzi (toate lncepînd la ora 17,30) 
vom vedea mai mult fotbaL Dintre

meciurile zilei, foarte important se 
anunță cel de la Bacău : echipa lo
cală, penultima in clasament (do
rind, firește, să evite retrogradarea), 
va intilnl pe Dinamo, aflată, cum se 
știe, in cursa pentru titlu. Liderii 
joacă și ei in deplasare — la Reșița. 
Iată celelalte jocuri : Steagul roșu — 
Politehnica Iași, F.C. Constanța—F.C. 
Petrolul, Rapid — Politehnica Timi
șoara (pe stadionul „23 August”), 
C.F.R. — Steaua, Jiul — Universi
tatea Cluj, U.T.A. — F. C. Argeș.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri, la Roma, in sferturile de

finală, Ilie Năstase f— Aleksandr 
Metreveli (U.R.S.S.) 6—1, 7—5 ;
Borg (Suedia) — Orantes (Spania) 
6—2, 7—5 ; Smith (S.U.A.) — Gott
fried (S.U.A.) 6—3. 6—4 ; Villas (Ar

gentina) — Krulevitz (S.U.A.) 6—0,
6—1.

• în Palatul sporturilor din Kiev a 
început ieri cea de-a treia ediție 
a campionatelor europene de box 
pentru tineret. în prima reuniune, 
Florian Ghiță (semiușoară) l-a în
vins net la puncte pe francezul 
Cristh Patrik.

Nu de mult, La rubrica de sport a 
ziarului nostru se scria că specta
colul sportiv reprezintă — și trebuie 
să fie peste tot — o veritabilă săr
bătoare populară, el bucurindu-se 
de interesul unor cercuri largi de 
oameni ai muncii care, La sfirșit de 
săptâmină, caută in arene, in atmos
fera meciurilor și a întrecerilor cli
pe de odihnă și desfătare, destin
dere și satisfacție sportivă. Tot
odată. se sublinia adevărul binecu
noscut că întrecerea pe stadioane o 
sinonimă cu cinstea șl corectitudi
nea — trăsături morale definitorii 
atit pentru tinerii competitori, cit și 
Dentru miile de spectatori care în
conjoară terenurile.

încurajarea echipelor și a sporti
vilor preferați creează un climat 
cald și dinamic in același timp, fa
vorizind efortul competitorilor șl 
ceea ce numim perforiiianța sporti
vă. Susținerea de masă a concu- 
renților sau a echipelor concurente, 
in spiritul cinstei și al fair-playului 
e pe deplin firească, ea corespunzind 
exact telurilor nobile ale sportului.

Iată însă că. pe alocuri, se pro
duc acte de alienare de la substanța 
morală a ideilor despre sport, apar 
înstrăinări grave înspre suporterism 
pătimaș sau chiar practici necinsti
te. In asemenea cazuri, Întrecerea și 
spectacolul sportiv sint frustrate de 
caracterul lor etic, se ajunge la re
zultate trucate și la alte abateri fla
grante, sportul ca atare — in speță 
fotbalul, căci despre el este vorba 
cu precădere in rindurile ce urmea
ză — suferă atît in privința atmos
ferei din tribune, cit și a perfor
manței.

Opinia publică sportivă a fost ieri 
incunoștințată printr-un comunicat al 
Federației române de fotbal despre 
„încercări ale conducerilor echipelor 
C.F.R. Cluj și F.C. Petrolul in scopul 
denaturării rezultatului jocului F.C. 
Argeș — C.F.R. Cluj“ — tentative ne
demne și total incorecte la care s-a 
pretat și fostul președinte al clu-, 
bului piteștean, după cum reie
se din hotărirea plenarei consiliu
lui de conducere de la F.C. Argeș, 
publicată in ziarul „Secera și cioca
nul". Pe plan local și din partea 
F.R.F. au fost luate măsurile cores
punzătoare pentru îndepărtarea din 
activitatea sportivă a celor ce s-au 
făcut vinovați d« Încălcarea regu-

Iilor elementare de comportament 
etic cetățenesc. Totuși, esența proble
mei nu constă numai in sancționarea 
cîtorva elemente străine de morala 
societății noastre, ci în crearea 
unei ambianțe generale care să 
împiedice din fașă necinstea, ten
tativa cea mai mică de corupere a 
sportului. Dumneata, cetățean obiș
nuit. mare amator de sport, spec
tator cu biletul plătit și susținător

apărarea ideilor etice înalte, defini
torii pentru sport. O opinie largă, de 
masă puternică, pentru morala spor
tului. in fiecare localitate a țării, 
pentru o atmosferă caldă, corectă, 
favorizind propășirea diferitelor dis
cipline.

De multe ori vorbim despre scă
derile prezente într-un sport sau 
altul, respectiv, in fotbal. Poate e 
tocmai aici momentul să ne gindlm

resc, dedîndu-se la practici necin
stite. Ei au fost in mod hotărit înlă
turați din domeniul sportului prin 
intervenția intransigentă a organe
lor și organizațiilor de partid. Pe 
deplin normală și in perfectă con
cordanță cu spiritul Hotăririi parti
dului privind dezvoltarea sportului a 
fost atitudinea fermă a Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., din a cărui 
inițiativă au fost demascate mani
festările nesănătoase și s-a trecut 
cu hotărire la curmarea unor practici 
incorecte. Astfel, se realizează at
mosfera sănătoasă in care incorecti
tudinea nu poate trăi, in schimb 
sportului i se asigură condițiile vi
tale ale propășirii. Recent, ziarul 
nostru semnala citeva manifestări 
de altă natură, dar tot condamna- 

între suporteri de' 
Sibiu. Și 

in

convins al unor competitori sau al 
echipei favorite, dumneata ești pri
mul frustrat și deci primul care tre
buie să reacționezi in apărarea idei
lor nobile despre sport. Iată, asiști 
La un meci de fotbal, ai venit in 
tribună cu bucuria de a privi la o 
întrecere sportivă corectă și frumoa
să. •
la . ______  _________
și ești pus in situația de a asista 
la o parodie de spectacol cu „regie” 
de culise. Pe teren nu e o întrecere 
adevărată, ei se mimează o între
cere. Ca și cind la un concert in
strumentiștii s-ar preface că in
terpretează o simfonie, mimind 
doar atingerea coardelor cu arcușu
rile ! Pleci de la arenă cu gîndul că 
ai fost păcălit și jignit in sentimen
tul atit de onorabil de spectator și 
sprijinitor al sportului. De aici, o 
singură cale rămîne posibilă pentru

Dar dirijori nevăzuți au pus 
cale pervertirea rezultatului

și să spunem deschis că neajunsu
rile și stagnarea de la unele echipe 
de fotbal se leagă de unele procedee 
incorecte ce apar in relațiile dintre 
formațiile diferitelor cluburi, în 
sinul formațiilor, intre antrenori și 
jucători, intre jucătorii înșiși, rela
ții vicioase cu repercusiuni negative 
asupra formării mentalității tineri
lor care intră an de an pe porțile 
echipelor.

Pentru educația politică, moral- 
cetățenească a sportivilor răspund 
— și trebuie să răspundă — condu
cerile cluburilor, aceasta făcînd par
te integrantă din sarcinile lor de 
partid, întrucît pregătirea perfor
manței nu poate fi desprinsă in nici 
un fel de formarea moral-cetățe- 
nească a fiecărui tinăr sportiv. Iată 
însă că, in unele locuri, tocmai 
cîțiva conducători sportivi au abdi
cat de la comportamentul moral fi

bile, petrecute ___  __
la Rimnicu-Vilcea și din ____
aici, organele locale de partid, ... 
mod absolut firesc, au luat măsurile 
cuvenite și au pus lucrurile la punct. 
Oriunde și oricind pot exista oa
meni'— și; din păcate, chiar dintre 
cei cu răspunderi față de sport 
— orbiți de porniri subiective, păr
tinitoare și, tocmai de aceea, pretu
tindeni, orice manifestare de acest 
fel trebuie să fie combătută, pentru 
a nu atenta în nici un mod la cli
matul moral, sănătos, necesar desfă
șurării activității sportive.

E de datoria organelor și a orga
nizațiilor de partid, a comuniștilor 
ca, aplicind consecvent și in dome
niul sportului litera și spiritul docu
mentelor partidului nostru, să întă
rească exigența, să intensifice preo
cupările pentru această componentă 
de seamă a muncii de educare so
cialistă a maselor. Controlul de 
partid permanent asupra mișcării 
sportive — iată cheia de boltă pen
tru ridicarea acestuia la nivelul înal
telor exigențe ale societății noastre. 
Munca politică de educație, desfășu
rată de comuniști in fiecare unitate 
sportivă va avea drept efect stator
nicirea unei atmosfere sănătoase in 
care se poate dezvolta înalt procesul 
întreg — pregătire disciplinată șl 
asiduă. întrecere și spectacol pe 
măsura gustului marelui public, per
formanța valoroasă cu extindere din 
planul intern la marile întreceri din 
arena internațională.

Valeriu MIRONESCU
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IN LEGĂTURĂ CU SEMNAREA ACORDULUI 

DE DEZANGAJARE A FORȚELOR SIRIENE $1 ISRAELIENE Primirea reprezentanților părții americane ZIUA NAȚIONALĂ

Excelenței Sale domnului EPHRAIM KATZIR
Președintele hrnelnh/i

TEL AVIV
Aflli'd cu Mtiifacție de semnarea acordului de deznngRiare militară 

* separarea forțelor armate dintre Israel si Siria, doresc sA vfi adresez. 
Excelență, calde felicitări cu prilejul ajungerii la această înțelegere, care 
rerrezimâ o etapă pozitivă șl importantă In procesul reglementării con
flictului din Orientul Mijlociu.

După părerea noastră, realizarea acestui acord constituie un prim 
pas pe calea rezolvării definitive a conflictului din Orientul Mijlociu, 
car? presupune retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocu
pate. Garantarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor 
din regiune și rezolvarea problemei poporului pulestinean în conformi
ty* cu interesele și aspirațiile sale naționale.

Considerăm cA îr> prezent sînt create condiții favorabile pentru a se 
R'unge — în cadrul Conferinței de la Geneva, sub auspiciile Organiza
ți»» Națiunilor Unite — la realizarea unei păci trainice și drepte, care 

asigure tuturor țărilor si popoarelor din regiune posibilitatea de a-și 
concentra eforturile In direcția dezvoltării lor economice și sociale.

Alături de alte state și popoare. Republica Socialistă România, pn- 
pnrul român vor continua, ca și pînfi acum, să militeze pentru instaura* 
rei unei păci juste si durabile, un- r relații de înțelegere și bună veci- 
nAti'e intre statele din Orientul Mijlociu, In folosul popoarelor respec
tive, In interesul păcii, securității și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

nomic® cu tara noastră, cu întreprin
derile românești. ei au linul >.<-și 
r afirme poziția lor de sprijinire fer
mă a nuce* tâțli de a m ac -rda 
Roman:?! clauza națiunii celei mai 
fax nriaate.

Schimbul do vederi care a ut 
loc in acest cadru a reliefat lar
gile posibilități de intensificare a 
cooperării in diferite domenii. Inte
resul comun de a le transpune In 
practică, convingerea că reuniunea 
dc Li București a Consiliului româ- 
nn-amcrltftn reprezintă un prim pas 
spre o lnrgă și rodnică colaborate, 
o contribuție La promovarea atit a 
unor raporturi economico tot mal 
strinRo. rit și a bune! înțelegeri din
tre cele două națiuni.

Președintele Nlcolae Ceaușescu 
si-a exprimat satisfacția pentru fap
tul că. punindu-so baza Consiliului 
româno-amerlcan, se deschid per- 
'■oectlve noi de dezvoltare a rela
țiilor economice și. fără nici o în
doială. a raporturilor mai generale, 
i toate domeniile, Intre România și 
Sutele Unite.

Apreciind dorința reciprocă do a 
"o eâsi cftl de intensificare a cola
borării, șeful stalului român a ar’t- 
tat cft tara noastră ’"te interesată 
In sporirea considerabilă a relațiilor 
comerciale, in condițiile creșterii atit 
r Importului, rtt șl a exportului, rit 
șl in crearea de societăți mixte și 
a altor forme de colaborare cate 
con-, in fiecăreia dintre părți. In a- 
ccâstft ordine de idei, președintele 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că este 
necesar sâ se acționeze cu mai mult 
curaj pentru experimentarea unor 
forme noi do colaborare, linind sca
ma că acestea vor constitui in viitor 
o pondere importantă in relațiile In
ternationale.

Exprimlndu-șl satisfacția pentru 
relațiile bune stabilite pe plan poli
tic Intre România și Statele Unite 
alo Amcricil. In dezvoltarea cărora o 
Însemnătate deosebită au avut-o in- 
tilnirile și convorbirile dintre șefii 
dc stat al celor două țâri, președin
tele Nicolae Ccaușescu șl-a manifes
tat convingerea că aceste raporturi 
vor conduce la rezultate bune și in 
domeniul economic.

în acest sens, președintele Nicolae

Ceaușescu a subliniat că reuniunea 
de la București a Consiliului româ- 
no-amerlcan va constitui un moment 
important iu dezvolt an-n relațiilor 
economice dintre cele două țări, a 
unei colaborări cu bune rezultate 
pentru ambele părți.

în încheierea convorbirii, președin
tele părții americane, Gabriel Hau
ge, 1-a asigurat pe președintele 
Nicolae Ccaușescu că, pentru toți cei 
prezent!, intrevederea acordată re
prezintă un eveniment memorabil, 
subliniind că membrii consiliului, 
care urmăresc cu deosebit interes 
activitatea șefului statului român, 
sint indatorați pentru faptul că a 
lărgit cu generozitate orizonturile 
și a iptrodus ideea respectului reci
proc in raporturile dintre cele două 
țări, a deschis largi perspective bu
nelor relații dintre România $i Sta
tele Unite ale Americii.

înlilnirea președintelui Nicolae 
Ccaușescu cu reprezentanții părții 
americane tn Consiliul romăno-ame
rican pentru promovarea relațiilor 
economice s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă cordialitate.

A REPUBLICII ITALIENE

Excelenței Sale domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

ROMA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene, sînt bucuros «ă 
adresez Excelenței Voastre calde felicitări șl cele mai bune urări de 
fericire personală, de pace șl progres poporului italian prieten,

îmi exprim convingerea că relațiile de tradițională prietenie șl cola
borare dintre România șl Italia vor continua să se dezvolte în spiritul 
convorbirilor pe care le-am purtat cu ocazia vizitei efectuate în frumoasa 
dumneavoastră țară în anul 1973, în Interesul popoarelor român și italian, 
al păcii și înțelegerii în Europa șl în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

încheierea lucrărilor primei sesiuni 
a Consiliului româno-american pentru 

promovarea relațiilor economice
. BUCUREȘTI

stimați tovarăși, *
Trimiți sincerele noastre mulțumiri pentru felicitările cordiale pe 

care. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Guvernului Republicii Socialiste România și al poporului român, ni 
le-4ți adresat nouă și întregului popor cehoslovac cu ocazia celei de-a 
29-a aniversări a eliberării Republicii Socialiste Cehoslovace de către 
Armata Sovietică.

Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea multilaterală 
d ntre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, 
c’intre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România 
se vor dezvolta și întări continuu pe baza principiilor marxism-leninis- 
rnul"i si ale internaționalismului proletar, in interesul popoarelor am- 
b-ănr noastre țâri, al întăririi unității țărilor socialiste, a mișcării comu- 
nisle și muncitorești internaționale, al socialismului și păcii în întreaga 
lume.

Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră și întregului popor fra<e 
romă -.. multe și noi succese in opera de construire a socialismului în 
țara dumneavoastră.

în
avut
mei
american _____________ ___ ____
tiilor economice, organism constituit .

zilele de 31 mai și 1 iunie au 
loc. la București, lucrările nri- 
sesiuni a Consiliului româno- 

pentru promovarea rela-

prin acordul încheiat intre Camera 
de Comerț șl Industrie a Republicii 
Socialist ' România și Camera de Co
merț a S.U.A., cu prilejul vizitei in 
S.U.A., in luna decembrie 1973. a

GUSTAV HUSAK
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Președintele a.i. al Republicii 

Socialiste Cehoslovace

La sfirșitul lunii mai a.c. au avut 
loc la Londra tratative privind re
luarea relațiilor diplomatice dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Portugalia.

La 31 mai a.c. a fost semnat co-
♦

LISABONA 1 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la restabilirea, la 31 mai, a 
relațiilor diplomatice dintre România 
și Portugalia, ministrul portughez al 

a 
„Restabilirea rclați-

municatul prin care cele două state 
au convenit să reia relațiile diplo
matice și să numească reprezentanți 
diplomatici la rangul de ambasadori 
extraordinari și plenipotențiari.

afacerilor externe, Mario Soares, 
declarat presei :

Hor cu România constituie primul 
pas spre normalizarea relațiilor di
plomatice cu toate țările socialiste, 
cu toate țările africane și arabe ale 
lumii. Aceasta este dorința noastră" 
— a subliniat Mario Soares.

Comunicat
Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc pentru felicitările cordiale transmise cu ocazia ale
gerii mele in funcția de președinte al Republicii Federale Germania. îmi 
permit, la rîndul meu, sâ vă urez multă sănătate.

Și eu îmi amintesc cu plăcere de vizita pe care ați făcut-o anul trecut 
în Republica Federală Germania, cît și convorbirile avute.

împărtășesc încrederea dumneavoastră că relațiile fructuoase.clintra 
țările noastre se vor dezvolta și In viitor, în interesul celor două state, 
al consolidării păcii și cooperării în Europa.

WALTER SCHEEL

Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc profund Excelenței Voastre pentru mesajul cordial de 
felicitare și pentru urările pe care mi le-ați adresat cu ocazia instalării 
mele in funcția de președinte al Republicii Costa Rica.

îmi exprim din nou încrederea că relațiile strînse și colaborarea 
lorgă dintre țările noastre se vor dezvolta spre binele reciproc și în con
formitate cu acordurile încheiate.

DANIEL ODUBER QUIROS
Președintele

Republicii Costa Rica

ÎN CAPITALĂ

Constructorii au predat noile 
localuri de creșe și grădinițe

Jurnalul de șantier '74 al 
noilor creșe si grădinițe din 
Capitală a ajuns ieri la ultima 
filă. Constructorii bucuresteni. 
resoectindu-si angajamentul a- 
sumat in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei au predat, de Ziua in
ternațională a copilului. întrea
ga rețea de creșe si grădinițe, 
insumind circa % 000 de locuri, 
prevăzute să fie adăugate la 
zestrea pentru cei mici in a- 
cest an. Cele mai multe din
tre acestea sînt amplasate in 
marile ansambluri de locuințe 
construite in . diverse zone ale 
orașului —Drumul Taberei. Co- 
lentina. Titan. Berceni etc. Tot
odată. in alte cartiere bucu- 
restene. prin reamenajarea u-

nor spatii școlare, au fost data 
în folosință mai multe grădi
nițe cu aproape 1 100 de locuri, 
urmind ca. după o serie de lu
crări similare, să mai intre in 
rețeaua invățămintului preșco
lar alte grădinile care vor dis
pune de încă 1 000 de locuri. 
Acestora li se vor mai adăuga, 
de asemenea, un șir de loca
luri noi. cu aproximativ 1000 
de locuri, construite de între
prinderi. în total, nină la sfir- 
situl lui '74 vor beneficia de 
creșe si grădinițe Încă 11 000 de 
copii. In felul acesta se creează 
condițiile necesare ca, incepind 
din toamna acestui an, toti 
copiii in virstă de 5 ani din 
București să fie cuprinși in gră
dinițe.

FILME DE PE ECRANELE CAPITALEI !
'(3—9 Iunie)

Patria, București : Geometrie 
ascunsă : Scala : Lungul drum 
al plinii către casă. Sănăta
tea începe de acasă ; Luceafă
rul : Sfatul omeniei : Capitol : 
Lungul drum al plinii către 
casă ; Festival : Orizont științi
fic nr. 4 1974 ; Favorit : Viața 
romanțată a lui Gherase : Vic
toria : Nea Marin și bicicliștii. 
Astă-seară mă fac praf. Unde 
se joacă copilul dv.. Gin- 
dește-te la mișcarea următoare. 
Cuțitul. Numărătoarea inversă. 
Semnalizarea rutieră : Central, 
Giulești : Mari succese ale e- 
cranului ; Lumina : Bizanț,
după Bizanț : Doina : Cristalul 
românesc : Feroviar. Gloria :
La Începutul vieții : Excelsior : 
Pe cer sînt numai fete ; înfră
țirea : Memoria trandafiru
lui. Formica ; Buzești : Mihaela 
în cetatea de zăpadă ; Dacia : 
Orizont științific nr. 2 1974 ; 
Bucegi : Universul artistului 
(Ion Jalea) ; Unirea : Meseria 
luminii ; Volga, Arta, Pacea : 
Revista premierelor nr. 4 ; Dru

mul Sării : Curticica ; Fcren- ( 
tari : Lăutarul ; Cotroceni : A- , 
jutați-i pe bătrini ; Lira : 1
Curtea veche ; Cringași : Co i
dacă ; Melodia : Formica vor- '
bește : Floreasca : De ziua bu- ț 
nicii : Viitorul : Stoenescu ; «
Aurora : Prietenul nostru, agent 1 
de circulație ; Miorița : Naică l 
și barza ; Moșilor : Se mai in- ' 
timplă ; Popular : Mirceștii în ț
pastel ; Munca : Prudenta nu ț
are vacanță : Cosmos ; Eficien- i 
țe : Grădina Tomis : Se mai ' 
lntimplă : Volga : Să nu uităm l 
copiii ; Vltan : Dimitrie Can- . 
temir : Modern : Foamea de J 
energie : Rahova : Gustav, ade- I 
vârât bărbat : Progresul : Plim- ' 
barea : Flamura : Zimbiți. vă \ 
rog : Flacăra : Și medicii au în- . 
ceput să filmeze ; Clubul uzi- t 
nclor ..Republica": Năică ; Doi- 
na : De ziua bunicii. Mihaela < 
In cetatea de zăpadă. Cătălin și i 
Cătălina. Castorii merg pe ur- ț 
me. A fugit uri leu. Braconie- i 
ruL

privind reluarea relațiilor diplomatice 
Republica Socialistă România 
și Republica Portugalia

Guvernul Republicii
România și Guvernul _____
Portugalia, animate de dorința cje a 
dezvolta relațiile bilaterale pe baza 
egalității depline in drepturi, a res
pectării suveranității și independen
ței naționale, a neamestecului in. tre
burile interne, avantajului și respec
tului recioroc. au căzut de acord să 
reia relațiile diplomatice $i să facă

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România

intre

Socialiste 
Republicii

PRETOR POPA, 
ambasador extraordinar 

și plenipotențiar

Londra, 31 mai 1974.

Lucrările colocviului 
româno-britanic cu tema :

Simbătâ au început, la București, 
lucrările colocviului româno-britanic 
cu tema „Cercetarea științifică in 
învățămintul superior", manifestare 
organizată de Ministerul Educației 
și Invățămintului. in colaborare cu 
Centrul Marea Britanie — Europa 
de est.

La festivitatea Inaugurală au 
rostit alocuțiuni Paul Niculescu- 
Mizil, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și invuțâ- 
mintului, și Gerald Fowler, ministru 
de stat la Departamentul Educației 
și Științei din Marea Britanie.

Au luat parte Mircea Malița. mi
nistru secretar de stat la Consiliul 
de Stat, Mihai Drăgănescu, vice
președinte al C.N.Ș.T., Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S.. profe
sori universitari și oameni de știință 
reprezentind instituie de invătămînt 
superior șl de cercetare din Româ
nia și Marea Britanie.

A fost de față Derick Rosslyn 
A she. ambasadorul Marii Britanii la 
București.

In cadrul colocviului — ai cărui 
copreședinți sînt prof. univ. Cornc- 
liu Penescu, secretar general al 
Asociației oamenilor de știință din 
Republica Socialistă România, și 
Frederick Dainton. președintele Co
mitetului pentru fonduri universi
tare din Marea Britanie — vor fi 
abordate aspecte privind organiza
rea și dezvoltarea cercetării științi
fice. multidisciplinare, în învățămin
tul superior. (Agerpres)

vremea
Ieri Ln țarâ : Vremea s-a menținut 

câlduroasă in estul și sud-estul țârii, 
unde cerul a fost variabil și tempera
turile au urcat frecvent pinâ la 26—28 
de grade. In rest, vremea a fost Insta
bilă, cu cerul mai mult noros. Au câzut 
ploi temporare și sub formă de aversă 
in Banat, Crișana, Maramureș șl Tran
silvania șl cu caracter local Ln Oltenia, 
vestul Munteniei șl nord-vestul Moldo
vei. Vlntul a suflat slab pinâ la potri
vit. In București : Vremea a fost câl- 
duroasă, cu cerul variabil, mal mult 
noros. VtntuL a suflat slab. Tempera
tura maximă a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 Iunie. In țarâ : Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale și sub 
formă de averse. Însoțite de descărcări 
electrice mai ales In jumătatea de nord 
a țârii. VInt moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse Intre 6 și 16 
grade, iar cele maxime Intre 16 șl 26 
de grade. In București : Cerul va fl 
variabil. Vor cădea ploi sub formă de 
aversă tn prima parte a intervalului. 
VInt moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

schimb de reprezentanți diplomatici 
la rangul de ambasadori extraordi
nari și plenipotențiari.

Cele două guverne sînt convinse 
că actul normalizării relațiilor din
tre cele două țări corespunde inte
reselor și — 
popoare p.._...... T. _
păcii, colaborării și securității 
Europa șl in întreaga lume.

Pentru Guvernul Provizoriu 
al Republicii Portugalia

a adus, și 
contribuție 
ordin la
programelor de dez- 
-voltare economică, a 
obiectivelor concrete

liniile aeriene sl 100
Ia sutâ dtn serviciile
telefonice — astfel se
prezintă sintetic. In 
cîteva cifre, structura 
I.R.I., rolul și ponde

și industrială a țării, 
împreună cu celelalte 
societăți publice, I.R.I.

aduce, o 
de prim 
realizarea

I.R.I. și dezvoltarea
industrială a Italiei

în primăvara anului 
trecut, muncitorii de 
la combinatul siderur
gic „Oscar Sinigalia" 
din Genova, de la 
complexul industrial 
„Ansaldo San Gior
gio" din același oraș, 
de la cunoscuta uzină 
„Inocenți Santeustac- 
chiou din Milano — 
toate aparținind grupu
lui I.R.I. — au făcut 
o primire deosebit de 
călduroasă președin
telui Republicii Socia
liste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui vizită în Ita
lia a marcat un mo
ment istoric și a des
chis ample perspec
tive de dezvoltare in 
evoluția tradiționale
lor raporturi de prie
tenie și colaborare, cu 
vechi rădăcini, dintre 
cele două țări și po
poare.

Intensificarea rapor
turilor româno-italie- 
ne, extinderea și di
versificarea lor in

- cele mai diverse do
menii de activitate in 
perioada scursă dc 
atunci demonstrează 
caracterul rodnic al 
orientărilor furxiamen- 
tale, stabilite cu oca
zia. memorabilei vi
zite a conducătorului 
României' socialiste, 
faptul că acordurile și 
înțelegerile perfectate 
se îndeplinesc cu suc
ces, cooperarea reci
proc -avantajoasă ro-

■ mfmo-^talih.nă in* 
scriindu-se, in același 
timp, ca un aport re
marcabil la cauza 
păcii. securității și 
încrederii in Europa 
și in Întreaga lume.

R. BOGDAN
Roma

rea sa In peisajul e- 
conomic al Italiei.

Recent, televiziunea 
italiană a transmis 
imagini dintr-un vechi 
film care prezenta 
procesul rudimentar 
de fabricare a oțelu
lui în urmă cu 40 de 
ani. Pe atunci în
treaga producție a- 
nuală de oțel a Ita
liei nu atingea două 
milioane de tone. As
tăzi, numai la Ta
ranto ..Italsider" pro
duce singură 4,5 mi
lioane tone ; in ul
timii 15 ani producția 
de oțel a I.R.I. a cres
cut de 10 ori, ur
mind să depășească 
la sfirșitul acestui de
ceniu 24 de milioane 
de tone.

Mutații profunde 
s-au produs și in do
meniul industriei me
canice, numeroase fa
brici și uzine ale 
grupului I.R.I. par- 
curgind în prezent o 
fază nouă de moder
nizare și dezvoltare, 
ca și în domeniul in
dustriei constructoare 
de nave. Remarcabil 
este și „drumul" par
curs de I.R.I. in 
Mezzogiorno, contri
buția adusă în vede
rea depășirii dezechi
librelor exkstente în
tre Nord și Sud. cu
prinderii a tot mai 
multe regiuni din sud - 
In aria industrializării.

I.R.I. joacă un roi 
Important și In 
mul area legăturilor de 
colaborare și coope
rare ale Italiei cu ce
lelalte țări ale lumii. 
Nu puține din uzi
nele și fabricile 
grupului întrețin rela
ții de strinsă colabo
rare cu întreprinderi 
similare din România.

Călătorind pe dru
murile Italici, fie prin 
Nordul industrial, la 
Genova sau Milano, 
sau coborind in Sud, 
La Brindisi sau la Ta
ranto, vei întilni. nu 
o dată, in apropierea 
marilor construcții in
dustriale, a marilor 
porți aeriene sau ma
ritime ori a intrărilor 
pe, autostrăzi, trei 
inițiale : I.R.I. De a- 
ceste inițiale este le
gată in mare parle 
dezvoltarea postbelică 
a economiei italiene.

președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu.

Participants americani la sesiune 
au fost primiți de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România.

La deschiderea lucrărilor sesiunii 
narliciDanții au fost salutați de to
varășul Manca Măncscu. prim-mi- 
nistru al guverntilul.

Delegația americană, reprezentind 
25 de firme și asociații comerciale, 
a fost condusă de Gabriel Hauge, 
preș .‘dintele consiliului de adminis
trație al corporației „Manufacturers 
Hanover Trust Company'1, președin
tele părții americane în consiliu.

Delegația română a fost condusă 
de Vasile Voloșeniuc. președintele 
Băncii Române de Comerț Exterior, 
președintele părții române în con
siliu.

în timpul șederii în București 
membrii delegației americane au a- 
vui intilniri la ministere economice, 
centrale industriale și întreprinderi 
de comerț exterior, cu prilejul că
rora au fost discutate probleme de 
interes reciproc.

în cursul lucrărilor sesiunii, des
fășurate intr-o atmosferă cordială și 
de deplină înțelegere reciprocă, par- 
ticipanții au analizat posibilitățile de 
cooperare româno-americană. inclu
siv sub formă de societăți mixte in 
România și ■ pe terțe piețe, și pro
movarea relațiilor economice bilate
rale. precum si eliminarea obstaco
lelor ce există in calea comerțu
lui.

Consiliul a stabilit programul de 
viitor al celor două părți si liniile 
directoare ale activității consiliului 
in probleme majore, ca acordarea 
României a clauzei națiunii celei mai 
favorizate și de preferințe vamale 
generalizate, eliminarea obstacolelor 

—-ț crtopefăi-îî-
dintre firmele americane și organi
zațiile românești, inclusiv pe terțe 
Diete.

în alocuțiunile rostite cu prilejul 
semnării protocolului primei sesiuni 
a consiliului, președinții celor două 
părți și-au exprimat convingerea că 
reuniunea de la București, docu
mentul încheiat vor contribui in 
mod cert la promovarea si diver
sificarea relațiilor economice bilate
rale. reciproc avantajoase.

„Institutul pentru re
construcție industria
lă" a îndeplinit efec
tiv o funcție de in
strument principal al 
participării statului la 
dezvoltarea economi"ă

?i aspirațiilor -c^pr rlggS . , Z,.ate.- eliminauprietene și serVește cauzei comerțului. . .... ...... . Hînrro ritmai,aîn

MARIO SOARES,
ministrul afacerilor externe. 

(Ir. ANTONIO DE ALMEIDA 
SANTOS.

ministrul coordonării interteritoriale

stabilite in acest scoc.
150 de fabrici și 

uzine producătoare de 
bunuri și servicii, 
care acționează in 
cele mai diferite do
menii de activitate, a- 
proape 470 000 de an
gajați. 97,5 la sută din 
producția de fontă a 
întregii țări. 55,3 la 
sută din producția de 
oțel, 58 la sută din flo
ta de pasageri și 30 la 
sută din cea de trans
port, 44 la 6ută din 
autostrăzile In func
țiune, 05 1« sută din

OMUL SI COSMOSUL
5

PROIECTE...
„Posibilitatea și ac

tualitatea proiectului 
creării unor colonii u- 
mane de sine stătă
toare in spațiul cos
mic" — a constituit 
tema unui simpozion 
organizat recent la U- 
niversitatea Princeton 
din New Jersey, cu 
participarea unor emi
nent! cercetători fizi
cieni, selenologi. as
tronomi, cosmonauti. 
Oricit ar părea de ne- 
realist sau de utopic 
In prezent, trebuie to
tuși arătat că spe
cialiștii participant! 
s-au declarat in gene
ral de acord cu acest 
proiect, multi dintre 
ei fiind convinși că, 
peste cel mult un 6e- 
col, o bună parte a 
populației lumii ar 
putea trăi $i munci in 
„orașe cosmice", pla
sate pe orbite în a- 
fara zonei de gravita
ție a Pămîntului. Ini
țial, ar urma să fie 
construite statli orbi
tale de dimensiuni 
mai mici, capabile să 
asigure condiții de 
viață pentru 2 090 de 
oameni, in puncte si
tuate în așa-numita 
zonă „L-5“, unde for
țele gravitaționale ale 
Terrei si Selenei se 
neutralizează reciproc. 
Mai există alte patru 
asemenea zone, dintre 
care două sint mai 
stabile din punct de 
vedere al neinterfe- 
renței forțelor gra
vitaționale ; prima — 
înaintea Lunii. Iar a 
doua — in spatele ei, 
fiecare dintre aceste 
zone fiind la distanță 
egală de Pâmînt și 
de satelitul 6ău natu
ral.

Potrivit opiftiilor ex
primate la simpozion, 
prima stație ar putea 
fi asamblată ln zona 
,,L-5“, prin folosirea, 
ca mijloace de trans
port, a actualelor nave 
cosmice aflate in faze 
de construcție. Cos
tul unei ‘asemenea sta

ții este comparabil cu 
cel al „programului 
Apollo". Constructorii 
stației ar putea folosi 
materiale de construc
ție aflate din abun
dență pe Lună. Spe
cialiștii in acest dome
niu apreciază ca ar 
putea fi construite re
lativ ușor nave cos- 
mice-cargouri, capabi
le să „transporte" ma
terial de construcție

Un plan teme
rar in dezba
terea savan- 

ților:
COLONII UMA
NE In spațiul 

SIDERAL

de pe Lună la locul 
de asamblare a stației.

Potrivit unor ipote
ze, pentru găzduirea 
primei cdlonii de pă- 
minteni ar fi necesară 
construirea unui cilin
dru cu un diametru de 
200 metri și o lungime 
de 100 metri, ceea ce 
ar implica transporta
rea in Cosmos a circa 
10 000 tone de mate
riale. Acest cillndru- 
colonie ar urma să se 
rotească în Jurul axei 
sale o dată la 20 de se
cunde, pentru a genera 
un efect centrifugal In 
interiorul 6ău și a si
mula torța gravitațio
nală a Pămîntului, ell- 
minind astfel fenome
nul imponderabilității, 
cu care omul s-ar a- 
comoda mai greu. Axa 
lungă a cilindrului va 
ti îndreptată spre Soa
re, deoarece pe aceas
tă direcție se va afla

montată o instalație 
colectoare de energie 
solară, necesară elec
trificării stației. Prin- 
tr-un ingenios șistem 
de oglinzi, vor fi asi
gurate atit iluminatul 
continuu al interioru
lui, cit și condițiile 
climatice necesare cul
tivării cerealelor, pen
tru hrana locuitorilor. 
Următorul pas, ținind 
seama de experiența 
acumulată, ar viza 
construirea unei ștații 
pentru 10 000 de pă- 
minteni. ceea ce ar 
cere transportarea a 
circa jumătate de mi
lion de tone de mate
riale.

Unii cercetători au 
apreciat că in orezent 
ar exista condiții teh
nologice neutru a crea 
o Drimâ colonie cos
mică în următorii 
15—20 de ani și că. pe 
la jumătatea secolului 
viitor, multe din in
dustriile care poluea
ză astăzi atmosfera 
Pămîntului ar putea 
fi construite ln Cos
mos. concomitent cu 
o crescindă utilizare 
a energiei neDoluante 
a Soarelui. Cu tre
cerea timpului, pe 
măsura multiplicării 
orașelor cosmice. Pă- 
mintul ar putea fi 
păstrat ca o stațiune 
planetară rezidenția
lă. cu toate atributele 
civilizației.

...Himere ? Visuri 
.fantastice ? — viitorul 
o va arăta. Cert este 
că specialiști de mare 
renume au dezbătut 
cu multă seriozitate 
aceste proiecte. Si 
cite din cutezătoarele 
căutări ale mintii u- 
mane. în eternul ei 
neastimpâr creator, 
nu au apărut, la vre
mea lor, ca speculații 
fantastice ?...

C.ALEXANDROAIE
Washln0ton

...Șl REALITĂȚI
La mai puțin de cinci ani după realizarea a 

ceea ce vreme îndelungată părea o fantezie, de
barcarea primului om pe Lună, programul Apollo 
a luat sfirșit și nu se prevede ca N.A.S.A. să mal 
trimită vreun echipaj pe „astrul nopții" pinâ la 
sfirșitul tecolului in curs. Aceasta, scrie revista 
„Time", a produs schimbări profunde atit la 
centrul de lansare de la Cape Canaveral, cit și 
la centrul de cercetări spațiale de la Houston. 
Iată ce a constatat în aceste locuri trimisul spe
cial al revistei, David Lee.

Rafalele de v’înt, în
cărcate cu particule 
din apa sărată a o- 
ceanului, șuieră sinis
tru prin «chelăria 
complicată a turnului 
de lansare nr. 14 al 
cosmodromulul de la 
Cape Canaveral, de 
unde, la 20 februarie 
196’2, John Glenn a 
fost lansat in spațiu, 
devenind primul a- 
merican care a zbu
rat pe orbită în ju
rul Pământului. Sche
letul de metal al tur
nului a ruginit. in 
jurul său au crescut 
bălării, pretutindeni 
pot fi văzute cabluri 
răsucite, pe jumătate 
putrezite.

Plaja din apropie
re. un.de cu numai 
cinci ani in urmă zeci 
de mii de oameni se 
adunaseră pentru a 
saluta printr-o ex
plozie de entuziasm 
aselenizarea primilor 
oameni, a devenit din 
nou împărăția broaș- 
telor țestoase. Șerpii 
cu clopoței se încăl
zesc leneș la razele 
soarelui, in spatele a 
numeroase rampe de 
lansare părăsite, care 
străjuiesc linia țărmu
lui. La rampa nr. 19, 
folosită în cadrul pro
iectului „Gcmini" pen
tru perfectarea tehni
cii de întîlnire în spa
țiul cosmic, turnul de 
lansare zace Răstur
nat. In camera, odi
nioară de un alb 
strălucitor, unde as- 
tronautii participant! 
la acest proiect arun
cau o ultimă privire 
asupra Pămîntului 
înainte de lansarea ln 
spațiu s-a aciuat

acum o familie de ie
puri sălbatici.

„Time":
ORAȘUL 

FANTOMĂ 
DE LA CAPE 
CANAVERAL
Locul unde se ri

dica in trecut com
plexul de lansare „Sa
turn-1" a devenit in 
prezent un teren vi
ran. 'Recent, turnurile 
de lansare și celelalte 
utilaje ale complexu
lui, care au costat 68 
de milioane de dolari, 
au fost vîndute la fia
re vechi pentru nu
mai 15 000 dolari.

O situație similară 
poate fi constatată și 
Ia centrul de cercetări 
spațiale de la Hous
ton. Camera unde 
Neil Armstrong, pri
mul om care a pus 
piciorul pe Lună. a 
dormit în timpul pe
rioadei de carantină 
după reîntoarcerea 
din misiunea sa în
cununată de succes 
s-a transformat in
tr-un spațiu pentru 
depozitare de ali
mente. Laboratorul 
creat pentru cerce
tarea celor peste 400 
kg de rocă recoltate 
de pe suprafața Lu
nii a fost demontat, 
iar încăperile respec

tive servesc în pre
zent drept cabinete 
medicale.

Motivul pentru care 
ambele centre cosmice 
par astăzi niște orașe- 
fantomă este evident: 
aventura care timp 
de mai bine de un 
deceniu a tinut trea
ză atenția întregii 
lumi a luat sfirșit. 
Bugetul N.A.S.A. a 
scăzut de la nivelul 
record de 5,9 miliarde 
dolari în 1966, la nu
mai 3,2 miliarde do
lari. Doar cinci din 
cele 42 rampe de 
lansare de la Cape 
Canaveral mal sânt 
în funcțiune — în 
special pentru lansa
rea de sateliți 0e co
municații și sateliți 
de explorare. A scă
zut in mod corespun
zător și numărul per
sonalului : din 26 600 
persoane în 1967, as
tăzi lucrează mal pu
țin de 10 000.

Singura misiune mal 
spectaculoasă care se 
prevede pentru anul 
viitor- este proiectul 
comun sovieto-ame- 
rican. Proiectul urmă
tor. al cărui cost este 
apreciat la 5,1 miliar
de dolari. 11 oonstitule 
realizarea așa-zisei 
navete spațiale, un 
fel de hibrid intre a- 
vion și navă cosmică, 
menită să transporte 
oameni 8i echipament 
de la Pămînt la sta
țiile plasate pe or
bită și înapoi. Prin
tre putinele semne că 
la Cane Canaveral se 
mai desfășoară vreo 
activitate se numără 
stilnii ce indică tra
seul viitoarei piste în 
lungime de 3 km, pe 
care va ateriza na
veta ln momentul re
întoarcerii pe Pămlnt. 
Dar prima navetă este 
prevăzută să fie lan
sată abia in 1979 și 
aceasta, raportat la 
condițiile „timpului 
condensat" al astro- 
pauților. reprezintă o 
veșnicie !

un.de
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CONSILIUL DE SECURITATE SALUTA
ACORDUL PRIVIND DEZANGAJAREA
FORȚELOR ISRAELIENE Șl SIRIENE

cesare in acest
al O.N.U., Kurt 
ilt pe generalul 
Gonzalo Brice- 
comandant ad-

iterim ai noii forțe a Organizației 
Unite (U.N.D.O.F.) Insăr- 
Mipravegherca respectării 
dc dezangajare intre for- 

le și isracltene din zona 
nâlțimilor Golan.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
■dintele Richard Nixon l-a pri- 
slmbfttft la Casa Albă pe se
rul general al O.N.U., Kurt 

Waldheim. La întrevedere a parti
cipat secretarul de stat. Henry Kis
singer. Convorbirile au fost consa
crate. in special, problemelor pri
vind aplicam prevederilor acordu
lui de dezangajare, semnat vineri 
intre Israel și Siria.

Prima reuniune a grupului de lucru 
militar cu participarea 

reprezentanților Siriei și Israelului
Reprc-

at s-au ln- 
ln prima ș-dință din 

aerate stabilirii d -ta- 
e aplicării Acordului 
militară și separare 

de 'ale celor două 
31 mai. După cum 
t. reprezentanții mi- 
nuft părți urmează să 

. in termen de cinci zile,

la trasarea precisă a liniilor de de- 
zangajare pe o hartă detaliată șl la 
stabilirea unui plan concret pentru 
punerea in aplicare a prevederilor 
acordului.

Prims reuniune a început la ora 
15.00 CMT si s-a desfășurat sub 
conducerea generalului Ensio Slilas- 
vuo. comandantul forțelor de urgentă 
O N.U. din Orientul Apropiat. Au 
fost prezenți, de asemenea, 
7.’ ntantul Egiptului in grupul 
cru militar si observatori din 
V.R.S.S. și S.U.A.

repre- 
de lu- 
partea

30 de ani de la trecerea in legalitate a Partidului Comunist Finlandez

MESAJUL ADRESAT DE COMITETUL CENTRAL, 
DE SECRETARUL GENERAL AL P.C.R., TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, CONDUCERII P.C. FINLANDEZ

Rezoluțiile Congresului al X-lea 
al Uniunii Comunisiilor din Iugoslavia

Repatrierea prizonierilor
de război răniți

GENEVA 1 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat al Crucii Roșii In
ternaționale. repatrierea prizonieri
lor de război răniți intre Siria și 

-a încheiat, simbătă. conform 
rilor acordului de dezanga- 
orțelor, recent încheiat — re-

Israel s-t 
prevederi

SATISFACȚIE IN RINDUL 
OPINIEI PUBLICE 
INTERNAȚIONALE

„Ceea ce s-a realizat pină in pre
zent lasă să se prevadă că o soluție 
politică definitivă in Orientul Apro
piat nu mai este un vis imposibil de 
realizat", scrie ziarul egiptean „AL 
AHRAM".

levă agenția Associated Press. A- 
vioane ale Crucii Roșii au transpor
tat la Damasc 25 de militari sirieni 
si unul marocan, iar la Tel Aviv — 
12 militari israelieni.

★
BEIRUT 1 (Agerpres). — Minis

trul libanez al apărării. Nasri Maa- 
louf, a declarat simbătă că schimbul 
de prizonieri intre Siria și Israel ar 
trebui să fie însoțit de o operațiune 
similară între țara sa și Israel — 
transmite agenția France Presse. 
„Libanul — a spus el — va remite 
Israelului piloții deținuți pe terito
riul său. dacă cei 13 prizonieri liba
nezi din Israel vor fi eliberați**.

Potrivit agenției France Presse, 
în Liban sint deținuți, in prezent, 
patru piloți israelieni.

HELSINKI 1 (Agerpres). — Tova
rășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. a! P.C.R., care participă la fes
tivitățile organizate cu ocazia săr
bătoririi a 30 dc ani de la trecerea 
în legalitate a Partidului Compnist 
Finlandez, a transmis din partea Co
mitetului Central, a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mesa
jul adresat conducerii P.C. Finlan
dez cu acest prilej.

După ce se adresează tuturor co
muniștilor, oamenilor muncii finlan
dez1. un cald salut do prietenie și 
solidaritate împreună cu cele mai 
bune urări de succes din partea Co
mitetului Central al Partidului ~ 
munist Român, a secretarului 
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, din partea comuniștilor și 
a întregului popor român, in mesaj 
se arată :

„Membrii partidului nostru, care 
el însuși a cunoscut anii grei ai ile
galității. întregul nostru ponor 
urmărit cu deosebit interes și 
cele mai profunde sentimente de so
lidaritate internaționalistă activitatea 
și lupta consecventă desfășurate de 
P. C. Finlandez pentru apărarea in
tereselor vitale ale poporului fin
landez. Străbâtind un glorios drum 
de luptă revoluționară. partidul 
dumneavoastră a devenit o impor
tantă forță politică națională, care se 
bucură de respectul, stima si încre
derea oamenilor muncii finlandezi. 
Detașament de frunte al clasei mun
citoare finlandeze. P. C. Finlandez 
desfășoară o Intensă activitate pen
tru apărarea si promovarea intere
selor oamenilor muncii, pentru con
solidarea si lărgirea libertăților de
mocratice. pentru unirea tuturor 
forțelor muncitorești și populare, in 
sluiba realizării telurilor păcii și 
socialismului.

Partidul dumneavoastră se mani
festă, totodată, în mod activ. în ca
drul mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, pentru întărirea 
unității și coeziunii comuniștilor din 
întreaga lume, pentru înțelegere și 
colaborare. împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru triumful 
idealurilor păcii și socialismului.

Ne folosim și de acest prilej pen
tru a da glas simțămintelor noastre 
de deplină satisfacție față de relațiile 
tovărășești, de prietenie și colaborare, 
existente între Partidul Comunist Ro-

Co- 
gc-

au 
cu

mân șl Partidul Comunist Finlandez, 
dorinței do a acționa pentru dezvol
tarea in continuare a acestor rapor
turi, in interesul celor două popoare, 
al întăririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale'*.

Legăturile dintre partidele noastre 
s-au împletit in mod fericit cu evo
luția ascendentă cunoscută in ultimii 
ani de relațiile economice, politice, 
culturale și tchhico-'științificc Intre 
România șl Finlanda. Reafirmăm și 
cu acest prilej dorința de a extinde 
și diversifica și in viitor bunele ra
porturi dintre statele noastre, in in
teresul ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale, al destinderii, securității și coo
perării in Europa și in lume.

Referitor la cele două mari eveni
mente pe care le intimpină in acest 
an poporul român — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și al XI- 
lea Congres al P.C.R. — in mesaj se 
spune : „întregul popor, sub condu
cerea partidului comunist, iși inten
sifică activitatea pentru a obține noi 
și importante succese in dezvoltarea 
sa economică și socială. In ridicarea 
nivelului vieții materiale, spirituale 
și a bunăstării, in construcția socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Poporul și guvernul român mili
tează cu fermitate pentru lichidarea 
tuturor formelor de asuprire și sub
jugare a altor popoare, pentru res
pectarea în relațiile dintre state a 
principiilor egalității în drepturi, In
dependenței și suveranității națio-

★
HELSINKI 1 (Agerpres). — To

varășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și tovarășul Ludovic 
Fazekas, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului județean 
Harghita al Frontului Unității So
cialiste, au avut, simbătă, o intilni- 
re cu Ele Alenius, președintele U- 
niunii Democratice a Poporului Fin
landez — S.K.D.L., și cu alte cadre 
de conducere ale acestei organizații.

nale, neamestecului în treburile In
terne și avantajului reciproc, a 
dreptului fiecărei națiuni de a-și 
hotărî singură destinele.

România depune o activitate susți
nută pentru înfăptuirea securității 
europene, pentru accelerarea înche
ierii cu succes a Conferinței pentru 
securitate șl cooperare în Europa, 
care să ducă la așezarea relațiilor 
dintre țările continentului nostru pe 
baze noi, să ofere securitate deplină 
fiecărei țări, să asigure dezvoltarea, 
fără restricții, a colaborării multila
terale economice, științifice și teh
nice Intre statele europene.

Partidul Comunist Român, detașa
ment activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale — se spu
ne in încheierea mesajului — dez
voltă relații tovărășești, de solidari
tate și colaborare frățească cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
întărește legăturile de prietenie și 
sprijin cu mișcările de eliberare na
țională, extinde raporturile cu parti
dele socialiste, social-democrate, cu 
toate forțele progresiste, antiimperia- 
llste. După părerea noastră, intensi
ficarea luptei unite pe scară națio
nală șl internațională a tuturor for
țelor muncitorești, democratice, an- 
tiimperialiste, a maselor largi popu
lare constituie chezășia succesului 
împlinirii aspirațiilor șl promovării 
Intereselor vitale ale popoarelor, 
triumfului cauzei păcii, securității și 
colaborării internaționale**.

*
Cu acest prilej au fost discutate 

probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre Frontul Unității Socia
liste și Uniunea Democratică a Po
porului Finlandez.

Tovarășul Gheorghe Pana a fă
cut, de asemenea, o vizită in orașul 
Turku, la șantiere navale și obiec
tive economice și s-a intilnit cu pri
marul general al orașului, Vaino 
Leino, și membri ai consiliului mu
nicipal.

CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANA

Presa libaneză comentează pe larg 
acordul de dezangajare pe frontul 
din Golan. ..AN NAHAR", ziar inde
pendent. scrie : ..Este începutul sftr- 
sitului. Sfirșitul unei lupte care s-a 
prelungit timp de‘26 de ani. Acor
dul egipteano-israelian lăsa să se 
întrevadă o posibilitate de pace, dar 
cel pe care Siria l-a încheiat cu sta
tul i«raelian face să incline balanța 
de partea optimismului, prevestind 
o reglementare globală a conflictu
lui israelo-arab".

La rindul său. 
relevă : ..Sfirșitul 
ți nu este decit 
ric. in așteptarea . ...
curind inamice, sâ stabilească relații 
de colaborare pașnică".

ziarul „BEIRUT- 
stării de beligeran- 
o etapă tranzito- 
ca părțile, pină de

• Ministrul canadian de externe 
Mitchell Sharp a anunțat că tara sa 
este gata să participe 1^ corpul de 
observatori O.N.U., care urmează a 
fi eventual însărcinat cu suprave
gherea punerii in aplicare a acor
dului de dezangajare siriano-israe- 
lian. ,

PRIMIRE LA TRIPOLI
TRIPOLI 1 (Agerpres).. — Aurel 

Tarbăccanu, însărcinatul cu afaceri 
a.'., al Republicii Socialiste România 
ia Tripoli, a fost nrimit de Abdel 
Fatah al. N*r.a<. subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Libiei.

In cadrai întrevederii, desfășurată 
îr.tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
caracteristică raporturilor romăno- 
arabe. a fost evocată contribuția vi- 
7 • . președintelui Republicii Socia- 
lis’e România. Nrcolae-Ceaușescu. în 
Libia, la întărirea și dezvoltarea re
lațiilor de cooperare rodnică dintre 
■cele două țări și popoare.

ALGERIA

ALEGERI PENTRU ADUNĂRILE 
POPULARE ALE VILAIATELOR

Astăzi. în Algeria au loc alegeri 
pentru adunările populare ale celor 
15 vilaiate (regiuni administrative) 
ale tării.

Vorbind despre importanța acestor 
orzane locale ale puterii revoluțio
nare. președintele Houari Boume- 
dic-ne sublima că instituirea lor (pri
mele adunări populare au fost ale
se ia 25 mat 1959) este menită „să 
ofere poporului posibilitatea de e- 
xercitare a dreptului de a participa 
direct la gestiunea problemelor sale 
și de a-și asuma responsabilități 
prin inițiative creatoare la scara in- 
tfegii târî".

In pregătirea evenimentului de la
2 iunie, in intreaga țară au avut loc 
adunări, mitinguri, prilejuind bilan
țuri ale realizărilor economice și so
ciale. propuneri in legătură cu dez
voltarea in continuare a orașelor și 
comunelor. Astfel, s-a putut aprecia, 
la încheierea primei legislaturi a a- 
dunânlor populare ale vilaiatelor. că 
acestea s-au dovedit deosebit de e- 
ficiente in rezolvarea unor proble
me legate de dezvoltarea economi
că 51 socială a tuturor localităților 
tării, de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă si de viață ale populației, 
dezvoltarea invălămintului. perfec
ționarea asistenței medicale 51 so
ciale. aprovizionarea populației, pro
tejarea mediului înconjurător etc.

Alegerea noilor organe locale vine 
astfel să marcheze consolidarea 
structurilor democratice ale tării, sti- 
mulind valorificarea întregului po
tential material si uman al tării, in 
vederea înaintării ei pe calea pro
gresului.

Mircea S. IONESCU 
Alger

0 dublă „premieră diplomatică11
Considerată de zia

rul ,,L'Aurore" ca fi
ind ,.o veritabilă pre
mieră diplomatică a 
noului președinte", in- 
tilnirea la nivel inalt 
intre Valăry Giscard 
d’Estaing și cancela
rul vest-german Hel
mut Schmidt, începu
tă vineri seara la Pa
latul Elysde. s-a în
cheiat simbătă, la ca
pătul a trei convor
biri. Care a fost con
ținutul discuțiilor ? In 
lipsa unor comunicate 
oficiale, 
politici 
faptul ______
Schmidt a fost însoțit 
la Paris dc doi secre
tari de stat — al fi
nanțelor și al agricul
turii. De asemenea, la 
dineul de lucru de 
vineri a participat din 
partea franceză Jeon 
Sauvagnargues, noul 
ministru al afacerilor 
externe. După cum 
scrie ziarul „Le Mon
de", aceasta ar con
firma intenția de a a- 
borda în principal do
sarele economice. li
nii comentatori au a- 
firmat că, ținind sea
ma de unele dificul
tăți ale balanței co
merciale a Franței, 
guvernul vest-german

Și-ar fi manifestat in
tenția să propună mă
suri de sprijin. Aceas
tă ipoteză a fost insă 
eliminată de președin
tele Giscard d’Estaing, 
care vineri scara 
a declarat presei : 
„Franța nu are nevo
ie de nici un ajutor 
exterior. Franța are 
pe deplin capacitatea

observatorii 
au remarcat 
că Helmut

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

de a-și restabili sin
gură situația".

Pe de altă parte, 
președintele Franței a 
subliniat că acest 
prim contact constitu
ie un prilej de dez
batere a problemei 
Pieței comune, 
menținerii a ceea ce 
există, precum șl a 
continuării procesului 
de organizare".

După cum consem
nează majoritatea zia
relor pariziene de sim
bătă. nu poate fi insă 
vorba de o relansare 
a Pieței comune atita 
vreme cit situația e- 
conomică și financiară 
a majorității țărilor 
membre prezintă seri
oase perturbări. In a-

„a

cest sens, comentato
rii amintesc, in afara 
dezechilibrelor balan
ței comerciale, proce
sul ’ •
care . ..
prețurile atingind 
luna 
spor 
Prin 
lore 
ale C.E.E., in primul 
rind Italia și Anglia 
— Republica Federală 
Germania fiind singu
ra care se bucură de 
o balanță comercială 
excedentară, ceea ce 
nu a împiedicat însă 
manifestarea fenome
nelor inflaționiste.

Care vor fi soluțiile 
și măsurile preconizate 
de cei doi oameni de 
stat ? Răspunsurile 
sint premature. Cert 
este faptul că „pre
miera diplomatică" a 
președintelui francez, 
care este, în aceeași 
măsură, o premieră 
și pentru cancelarul 
vest-german, marchea
ză dorința de accen
tuare a colaborării ce
lor două țări intr-o 
serie de probleme di
ficile care se ridică 
azi in fața Europei 
Occidentale.

inflaționist prin 
trece Franța, 

in 
aprilie un nou 
de 1,6 la sută, 
dificultăți simi- 
trec și alte țări

Paul 
DIACONESCU

□ □□□QQQQOH

Obiectivele fundamentale ale cooperării 
în domeniul mediului înconjurător

BELGRAD 1 (Corrspondențâ de 
Ia S. Morcovescu). — La Belgrad au 
fost date publicității rezoluțiile Con
gresului al X-lea al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. •

In rezoluția „U.C.I. in lupta pentru 
pace, colaborare internațională cgalâ 
In drepturi și socialism" se arată că, 
împreună cu toate păturile munci-' 
toare ale populației, clasa muncitoa
re reprezintă principala forță a 
Independenței, păcii și progresului 
social. Prin activitatea ei, clasa 
muncitoare iși exercită influența cu 
tot mai mult succes asupra schimbă
rii relațiilor anacronice și pentru 
instaurarea unor noi relații eco
nomice și politice internaționale, 
relații juste, bazate pe egalitate In 
drepturi. „In cadrul mișcării mun
citorești internaționale, se arată In 
rezoluție, se întărește tot mai mult 
convingerea că independența, auto
nomia și neamestecul In dezvoltarea 
șl politica internă a altora, răspun
derea fiecărei mișcări revoluționare 
în fața propriei clase muncitoare șl 
a poporului său reprezintă premisa 
necondiționată pentru dezvoltarea 
relațiilor bazate pe egalitate In 
drepturi, pentru colaborarea cu 
succes, pentru realizarea unei adevă
rate solidarități in rindul țărilor so
cialiste,’ precum și Intre partidele 
comuniste și muncitorești, în rindul 
mișcărilor de eliberare și al tuturor 
celorlalte mișcări progresiste". Rezo
luția relevă că „destinderea și trata
tivele trebuie să fie rezultatul parti
cipării egale în drepturi a tuturor 
țărilor la soluționarea celor mai 
importante probleme internaționale". 
Se menționează, de asemenea, fantul 
că Națiunile Unite reprezintă instru
mentul de neinlocuit în asocierea 
eforturilor pentru soluționarea pro
blemelor internaționale In mod 
democratic.

Activitatea Iugoslaviei în Europa, 
arată în continuare rezoluția, este 
orientată spre consolidarea procese
lor care duc la depășirea divizării 
existente in blocuri și dezvoltarea 
unor relații noi, democratice. Se 
consideră, in același timp, că dez
voltarea colaborării multilaterale și 
a relațiilor de prietenie cu țările 
vecine prezintă un interes vital pen
tru Iugoslavia și uita din compo
nentele de bază ale politicii ei 
externe.

In dezvoltarea relațiilor și a 
colaborării cu celelalte partide și 
mișcări, U.C.I. pornește de la prin
cipiile independenței și egalității în 
drepturi, respectării reciproce a in
tereselor. neamestecului, răspunderii 
ce revine partidelor și mișcărilor 
revoluționare in fața propriei clase

muncitoare șl a propriului lor popor. 
Pe aceste baze, U.C.I. iși va întemeia 
în continuare solidaritatea sa inter
națională șl va dezvolta colaborarea 
multilaterală și reciproc avantajoasă 
cu partidele comuniste, socialiste și 
celelalte partide progresiste și mun
citorești șl cu mișcările de eliberare.

Rezoluția cu privire la Orientul 
Apropiat arată că, acordind sprijin 
deplin luptei juste a popoarelor a- 
rabe pentru eliberarea teritoriilor 
lor ocupate și luptei poporului pa- 
lestinean. U.C.I. va continua să sus
țină retragerea totală a Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, recu
noașterea și înfăptuirea dreptului 
legitim național al poporului palestl- 
nean la autodeterminare, inclusiv 
dreptul la un stat suveran propriu, 
în rezoluție se subliniază că numai 
pe baza respectării suveranității și 
a integrității teritoriale a tuturor 
statelor din această zonă se vor crea 
condiții pentru o soluționare com
pletă șl trainică și pentru pace Ln 
Orientul Apropiat.

Cel de-al X-lea Congres al U.C.I. 
— se spune in rezoluția cu privire 
la mișcările de eliberare — îșl ex
primă sprijinul deplin pentru po
poarele care luptă împotriva domi
nației colonialiste, rasismului și co
lonialismului. împotriva tuturor for
melor de asuprire, de exploatare $1 
subjugare. U.C.I., se subliniază ln 
document, salută schimbările din 
Portugalia care au constituit fali
mentul regimului fascist si eșecul 
politicii colonialiste. U.C.I. ’ considera 
că sint necesare încetarea războiului 
colonialist șl înfăptuirea independen
tei popoarelor din Guineea-Tîlssau 
șj Insulele Capului Verde, din An
gola și Mozambic.

In perioada dintre congresele al 
IX-lea și al X-lea, Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia a continuat 
lupta pentru dezvoltarea forțelor de 
producție, pentru întărirea egalității 
in drepturi, a frăției și unității po
poarelor și naționalităților din Iugo
slavia și pentru înfăptuirea rolului 
conducător al Uniunii Comuniștilor 
în societatea socialistă — se spune 
într-o altă rezoluție a congresului. 
S-au consolidat unitatea politico- 
ideologică și de acțiune a U.C.I. șl 
capacitatea ei de a-și înfăptui mai 
eficient politica. S-au evidențiat fră
ția și unitatea popoarelor și națio
nalităților din Iugoslavia.

„Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, ca organizație unitară și ca 
forță revoluționară a clasei munci
toare — se arata in rezoluție — tre
buie să se consolideze permanent 
pentru ca, în spiritul și pe baza 
principiilor centralismului democra
tic. să aplice eficient hotăririle a- 
doptate și politica stabilită".

GENEVA 1 (Agerpres). — In sub
comisia pentru problemele mediului 
Înconjurător a Conferinței pentru 
securitate șl cooperare in Europa 
s-au încheiat lucrările de redactare 
preliminară a textelor reținute pen
tru Includerea in documentele fi
nale ale conferinței, în urma dezba
terilor largi care au avut loc. Este 
primul organ de lucru care a în
cheiat această etapă.

In cursul dezbaterilor, la care de
legația română a participat in mod 
activ, numeroasele sale propuneri 
fiind reflectate In textele adoptate, 
s-a căzut de acord asupra obiective
lor fundamentale ale cooperării, ca 
și asupra principalelor domenii șl 
forme ale acesteia. Astfel, un de
plin acord s-a înregistrat cu privire 
la obiectivele fundamentale ale coo
perării, care privesc latura științi
fică, de abordare pluri-disciplinarâ a 
problemelor mediului, aspectele teh
nice aplicative, Inclusiv cele legate 
de punerea la punct, producția și

perfecționarea echipamentelor de su
praveghere și protecție a mediului, 
mărirea eficienței măsurilor in fa
voarea mediului pe plan național și 
internațional, cit și studierea, în ve
derea rezolvării, a acelor probleme 
care au, prin natura lor, caracter bi 
ori multilateral sau importanță sub- 
rcgională ori regională.

Au fost identificate și descrise 
principalele domenii de cooperare 
posibilă, ca, de exemplu, lupta îm
potriva poluării aerului, combaterea 
poluării apelor și folosirea rațională 
a acestora, îmbunătățirea condițiilor 
de mediu în zonele populate, con
servarea naturii și a rezervațiilor 
naturale, protecția mediului marin, 
utilizarea eficientă și protecția tere
nurilor și solurilor, cercetarea fun
damentală, supravegherea, prevede
rea șl evaluarea modificărilor mediu
lui, precum și aspectele legislative 
și administrative în legătură cu pro
tecția mediului Înconjurător.

PARIS întrevederile ministrului
de externe portughez

CONGRESUL PARTIDULUI ELVEȚIAN AL MUNCII
BASEL 1 (Corespondență, de la 

C. Vlad). — La Basel au început 
simbătă lucrările Congresului Parti
dului Elvețian al Muncii. Ra
portul privind activitatea parti
dului și sarcinile sale pentru etapa 
următoare a fost prezentat de tova
rășul Joan Vincent, membru al Bi
roului Politic și al Secretariatului

colectiv al Partidului Elvețian, al 
Muncii.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de o delegație 
formată din tovarășii Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

PARIS I (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Portugaliei. Ma
rio Soares. care a condus delegația 
târî: sale la nrima fază a convorbiri
lor Durt-Je La Londra cu delegația 
P rtidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.), a părăsit sim- 
bătă Parisul, unde a efectuat o es
cală de o zi. El a avut întrevederi 
cu ministrul francez al afacerilor ex
terne, Jean Sauvagnargues, și cu pre-

ședințele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, aflat la Paris intr-o vizită 
particulară.

Intr-o conferință de presă ținută 
Înaintea plecării spre Lisabona, Ma
rio Soares a calificat convorbirea cu 
ș-ful diplomației franceze drept 
„foarte prietenească". El a precizat 
că întrevederea s-a axat pe examina
rea unor probleme internaționale și, 
în special, asupra „problemelor afri
cane**.

Acord intre PiațaJ 
comună si S.U.A.1

WASHINGTON 1 (Agerpres). - 
Casa Albă a anunțat că intre Piața 
comună și Statele Unite a interve
nit, vineri, un acord cu privire la 
compensarea pierderilor înregistrate 
in comerțul american cu „cei nouă", 
ca urmare a lărgirii Comunității la 
1 ianuarie 1973, prin aderarea An
gliei. Irlandei și Danemarcei. Acor
dul se referă la reducerea taxelor 
vamale comunitare pentru asemenea 
produse americane cum sint tutunul, 
citricele, hirtia și produsele lemnoa
se, anumite tipuri de mașini.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, va face, 
la 2 iunie, o escală la Geneva. îna
intea începerii turneului său intr-o 
serie de state din Orientul Apropiat 
$i Africa răsăriteană. I-a Beirut, el 
va conferi timp de două zile cu ofi
cialitățile libaneze. Waldheim va vi
zita succesiv Siria. Israelul. Iorda
nia, Egiptul și Sudanul. Intre 11 și 14 
iunie, el va asista în Somalia la 
reuniunea la nivel inalt a șefilor de 
stat și guvern ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane.

Ministrul de externe al 
Argentinei, Albert0 Visnes - 
aflat intr-o vizită oficială in Peru 
— a subliniat, intr-o declarație, ne
cesitatea de a se pune capăt izolării 
care afectează încă Republica Cuba 
in cadrul relațiilor sale cu celelalte 
țări latino-americane.

Insulele Seychelles - 
colonie britanică situată in Oceanul 
Indian — doresc să devină indepen
dente in toamna anului viitor — a 
declarat ministrul principal al insu
lei. James Manchain, aflat intr-o vi
zită în Kenya. El a menționat că, 
după cucerirea independenței. Insu
lele Seychelles doresc să facă parte 
din Organizația Unității Africane și 
să dezvolte cu țările africane relații 
de colaborare in toate domeniile.

Confederația Generală a 
Oamenilor Muncii din Peru 
(C.G.T.P.) a dat publicității un co
municat în care. reafirmindu-și 
sprijinul pentru procesul revoluțio
nar peruan și fată de președintele 
tării. Juan Velasco Alvarado, chea

mă clasa muncitoare, ponorul pe
ruan. toate forțele patriotice demo
cratice si revoluționare din Peru să 
se unească pentru a bara calea în
cercărilor celor care se opun trans
formărilor initiate.

La Laboratorul de biologie 
subterană din Simon ey, provin
cia Orlente, a avut loc ceremo
nia dezvelirii bustului savantu
lui român Emil Racoviță. Di
rectorul laboratorului, dr. Nica- 
rio Vinas, a vorbit despre me
ritele științifice ale savantului 
român, despre colaborarea din
tre oamenii de știință români 
și cei cubanezi.

Relații diplomatice 13 n|- 
vel de ambasadă au fost stabilite 
intre Republica Democrată Germană 
și Regatul Laosului.

Un credit dc 23 milioane t’°- 
lari a fost acordat Siriei de Japonia 
pentru construirea unei rafinării de 
petrol. Lucrările de construcție a a- 
cestui obiectiv vor fi executate de 
un grup de societăți nipone.

IZCklll este &ata sa îndeplineas
că, cu sinceritate și bună-credință, 
toate clauzele rezoluției adoptate 
prin acordul părților interesate, a 
declarat un purtător de cuvint al 
guvernului de la Bagdad, referin- 
du-se la rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind soluțio
narea pe cale pașnică a diferendului 
de frontieră dintre Irak și Iran.

Congresul național ve- 
nCZU61fj*ni a acordat președinte
lui țării, Carlos Andres Perez, îm
puterniciri extraordinare in vederea 
adoptării unor măsuri urgente in 
domeniile economic și financiar. 
Printre acestea figurează naționali
zarea industriilor petrolieră si me
talurgică. îmbunătățirea condițiilor 
de viață și sporirea subvențiilor a- 
cordate agriculturii.

Arestări în Republica Sud* 
AlriCSmă. Autoritățile de la Pre
toria au arestat mai multe sute de 
persoane care participau la o de
monstrație pentru eliberarea deținu- 
ților politici din Republica Sud- 
Africană. Studenții și reprezentanții 
altor categorii sociale care partici
pă la această acțiune cer eliberarea 
a 230 de deținuți politici, in marea 
lor majoritate africani, inclusiv a li
derilor Congresului Național Afri
can. partid interzis de autoritățile 
rasiste.

La o conferință de presă, 
secretarul britanic pentru Irlanda de 
Nord. Merlyn Rees. s-a referit la 
convorbirile avute cu liderii politici 
ai comunității protestante, afirmind 
că aceștia s-au opus proiectului pri
vind participarea la guvernare a ce
lor două comunități, așa cum este 
prevăzut in Constituția Ulsterului 
din 1973. Convorbirile cu liderii co
munităților catolică și protestantă 
urmează să fie reluate săptămina 
viitoare.

La Buenos Aires a avut loc 
o reuniune a guvernului, prezidată 
de președintele Juan Domingo Pe

ron. în cadrul căreia a fost oi'ezen- 
tat un document privind perspecti
vele dezvoltării argentinene. Textul, 
ce urmează a fi supus dezbaterii 
opiniei publice, reprezintă un punct 
de plecare oentru elaborarea „Pro
iectului național argentinean**, a- 
nuntat recent de președintele Peron.

Compania japoneză de tele
viziune ..Channel 12 Tokyo" a 
difuzat simbătă dimineața un 
reporta) filmat in România. Au 
fost înfățișate imagini din Bucu
rești și de la Muzeul Satului, 
din Transilvania, in mod deose
bit din Brașov și Poiana Bra
șov, precum și din Delta Dună
rii. Emisiunea, care a durat 
20 de minute, a avut ca fundal 
sonor muzică românească.

Situație încordată 
în Bolivia

în capitala Boliviei s-a anunțat câ 
guvernul a descoperit un complot, 
condus de fostul ministru al sănătă
ții, Carlos Valverde Barbery, îndrep
tat împotriva regimului președinte
lui Hugo Banzer. Autoritățile au 
efectuat numeroase arestări.

Potrivit agențiilor de presă, situa
ția in țară a devenit încordată ca 
urmare a mișcării studențești care 
revendică democratizarea invățămîn- 
tului superior. In timpul ciocnirilor 
dintre studenți, care demonstrau 
in sprijinul îndeplinirii revendică
rilor lor, și forțele de ordine, 14 per
soane și-au pierdut viața. Numărul 
celor răniți ar trece — potrivit pre
sei — de citeva zeci, iar al celor 
arestați ^ir fi de pește 150.

Reuniune AOPEC. In 
pitala egipteană s-a deschis ieri 
reuniunea ministerială a Organiza
ției țărilor arabe producătoare de 
petrol — AOPEC. Pe ordinea de zi 
a lucrărilor, la care participă re
prezentanți din Algeria, Arabia Sau- 
dită, Egipt, emiratele din regiunea 
Golfului Pej-sic și Libia, figurează 
probleme privind actuala criză e- 
nergetică și embargoul instituit de 
statele arabe producătoare de petrol 
asupra S.U.A. și a unor țări vest- 
europene.

Opere de artă falsificate. 
Poliția italiană a confiscat un număr 
de 5 000 picturi in centrele din Ro
ma. Florența și Napoli. unde se 
aflau „atelierele" falsificatorilor. 
Cercetările autorităților au Început 
după ce un mare număr de persoa
ne, care au achiziționat opere de 
artă considerate autentice, au desco
perit că dețineau, de fapt, niște... 
falsuri.

La Frankfurt pe Main (R.F.G.) trans
portul în comun a fost brocat timp 
de citeva ore de demonstranți care 
protestau împotriva scumpirii tari

felor la autobuze șl tramvaie

Di PRETUTINDENI
• EXFOZIȚIE HORTI

COLĂ - 1974. Noul ora5 
iugoslav Skoplje — nou pentru 
că, așa cum se știe, a fost 
construit din temelii in urma 
cutremurului de acum cîțiva ani
— organizează anul acesta o 
expoziție pe măsura tinereții 
lui. Este vorba de o expoziție 
florală la care participă cele 
mai cunoscute întreprinderi 
horticole din- țară, precum și o 
firmă olandeză.^Totodată, se vat 
organiza o expoziție filatelică' 
pe teme florale și va fi inițiat 
un concurs in rindul elevilor 
pentru amenajarea celei mai 
frumoase alei. Nici gospodinele 
nu vor sta de-o parte : organi
zatorii vor acorda premii cen
tru cele mai frumoase balcoa
ne cu flori.

• O NOUĂ TEHNICA 
DE DEPISTARE A CAN
CERULUI, mult mai eficien
tă decit aceea prin raze X, a 
fost perfectată la spitalul „Ro
yal Marsden" din localitatea 
Sutton — sudul Londrei. Bazat 
pe același principiu ca al so- 
narului (aparat de detectare a 
submarinelor), adică pe reflec
tarea ultrasunetelor, noul pro
cedeu permite depistarea în 
organismul uman a tumorilor 
canceroase mai mici de o ju
mătate de milimetru, in timp 
ce razele X sint sensibile doar 
la tumori de cîțiva centimetri. 
Depistind mai timpuriu tumo
rile; relevă specialiștii, aceasta 
metodă sporește considerabil 
șansele de vindecare. De ase
menea, ea poate fi folosită in 
mod frecvent fără riscul de ira
diere pe care-1 prezintă razele 
X și permite un examen mai 
rapid al tuturor organelor.

• VA FI MUSTANGUL 
„DEVORAT" DE CIINI ? 
în ultimul film turnat înainte 
de a muri. regretatul actor 
Clark Gabie juca rolul unui vi- 
nător de mustangi. a căror car
ne era folosită de către fabri
cile de conserve pentru ciini — 
pretext simbolic pentru a ex
prima decăderea Vestului săl
batic. Iată insă că, recent, în 
fața curții federale din Wa
shington a fost expus cazul 
unui grup de fermieri din sta
tul Idaho, care prindeau ilegal 
mustangi, ocrotiți, prin lege, 
vinzindu-l apoi la o fabrică de 
came pentru specia canină, din 
statul Nebraska. Stăpini abso- 
luți, alături de bizoni, ai pre
riei americane de odinioară — 
cu 50 de ani în urmă mai exis
tau încă 2 milioane de mustangi
— faimoșii cai sălbatici sint 
astăzi pe cale de dispariție, nu
mărul lor abia atingind 9 000 
de exemplare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I București, PUța Scintell Te). 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele te tac la oflcUle poștale și dlfuzoril din Întreprinderi tnstituțlL Din «trfilnAtate, abonamentele m tac prin wROMPRESFlLATEUA’ București 
Cațea Grlvlțel nr. 64—66 P.O.B. — 200L Tiparul î Combinatul Poligrafic CASA SC1NTEH W 364 ’


